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NOTA DO EDITOR
Em 1991 menieve-se na Coleção das Leis as modificações já introduzidas, com o intuito de fazer com que a obra cumpra cada vez melhor o seu propósito.
Com a edição do Decreto n.' 100.000, de 11 de janeiro de 1991, os decretos passaram a ter nova numeração com o número 1. A partir deste
ato, também existirão decretos não numerados, com ou sem ementa. Para efeito de indexação, adorou-se um número fictício para os decretos
não numerados e os decretos sem ementa trarão, no Índice Cronológico, entre colchetes, o assunto a que se referem.
Quanto aos demais atos, tanto do Legislativo quanto do Executivo,
não houve qualquer alteração, permanecendo o padrão editorial da
Coleção das Leis.
Dessa forma procurou-se tornar a consulta de nossos leitores mais
ágil e eficiente.

Brasília, janeiro de 1991.

LEIS

LEI N? 8.157, DE 3 DE JANEIRO DE 1991
Modifica a Lei 0,0 6.649 W, de 16 de maio
de 1979, que regula a locação predial urba-

na, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? (Vetado)
Art. 2? Nas locações regidas pelo Decreto n? 24.150(2), de
20 de abril de 1934, e nas demais locações não residenciais,
far-se-á o reajuste do aluguel pelo indice livremente pactuado
pelas partes, dentre os editados pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)
ou por órgão oficial, exceto os de variação da taxa cambial e do
salário-mínimo.
Art. 3? Na ação de revisão de aluguel residencial, o locador ou o locatário poderá pedir que o juiz, ao despachar a petição inicial e sem audiência do requerido, lhe arbitre, desde logo,
à vista dos documentos indispensáveis à comprovação do valor
locativo no mercado da situação do imóvel, o aluguel provisório.
§ I? O aluguel provisório, que não excederá oitenta por
cento do valor indicado na petição inicial, vigorará até que proferida a sentença.
§ 2? Quando houver fundado receio de lesão grave ou de
difícil reparação, à vista das alegações e propostas oferecidas
(1) Coleção das Leis. Brasília, {3l:44, abr.Zjun. 1979.
(2) ColeçãO das Leis. Rio de Janeiro, {2l:635, mar./maio 1934.
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na resposta do requerido, o juiz poderá rever o valor do aluguel
provisório.
§ 3? Nas sentenças proferidas na ação de que trata este
artigo, a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo.
Art. 4? Nas locações residenciais, o primeiro reajuste de
aluguéis, após a data da publicação desta lei, será feito
considerando-se:

I - até fevereiro de 1990, os índices pactuados:
H - no mês de março de 1990, O índice de quarenta e \lm
inteiros e vinte e oito centésimos por cento; e
HI - no período de abril a setembro, as metas para os percentuais de variação média dos preços fixados, nos atos expedidos com base no art. 2?, inciso IH, da Lei n? 8.030 (3), de 12 de
abril de 1990.
Art. 5?

(Vetado)

Art. 6? As relações jur íd icas decorrentes da Medida Provisória n? 227(41, de 20 de setembro de 1990 e da Medida Provisória n:' 250(5), de 19 de outubro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Const.ituição ,
Art. 7?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8? Revogam-se os art.s 6? e 7? da Lei n? 7.801(6), de
11 de julho de 1989, o art. 7? da Lei n:' 8.030, de 12 de abril de
1990 e demais disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):779, mar./abr. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(9):2928, set.lout. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(9):2982, set./out. 1990.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):Í541, juL/ago. 1989.
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LEI N? 8.158, DE 8 DE JANEIRO DE 1991
Institui normas para ti defesa da concorrência e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1? Compete à Secretaria Nacional de Direito Econômico (SNDE), do Ministério da Justiça, apurar e propor as medidas cabíveis com o propósito de corrigir as anomalias de comportamento de setores econômicos, empresas ou estabelecimentos, bem como de seus administradores e controladores, capazes
de perturbar ou afetar, direta ou indiretamente, os mecanismos
de formação de preços, a livre concorrência, a liberdade de iniciativa ou 08 princípios constitucionais da ordem econômica.
Parágrafo único. Compete, igualmente, a SNDE adotar as
providências necessárias à repressão das infrações previstas na
Lei n? 8.002(11, de 14 de março de 1990.
Art. 2? A Secretaria Nacional de Direito Econômico
(SNDE) atuará de forma a evitar que as seguintes distorções
possam ocorrer no mercado:
ai a fixação de preços dos bens e serviços abaixo dos respectivos custos de produção, bem como a fixação artificial das
quantidades vendidas ou produzidas;
b) o cerceamento à entrada ou à existência de concorrentes,
seja no mercado local, regional ou nacional;
c) o impedimento ao acesso dos concorrentes às fontes de
insumos, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição;
d) o controle regionalizado do mercado por empresas ou
grupos de empresas;
e) o controle de rede de distribuição ou de fornecimento por
empresas ou grupo de empresas;
fi a formação de conglomerados ou grupos econômicos, por
meio de controle acionário direto ou indireto, bem como de estabelecimento de administração comum entre empresas, com vistas a inibir a livre concorrência.
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(2. Ll):675, marvabr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(l}:7-89, jan.zfev. 1991.

Art. 3? Constitui infração à ordem econômica qualquer
acordo, deliberação conjunta de empresas, ato, conduta ou prática tendo por objeto ou produzindo o efeito de dominar mercado de bens ou serviços, prejudicar a livre concorrência ou aumentar arbitrariamente os lucros, ainda que os fins visados não
sejam alcançados, tais como:
I - impor preços de aquisição ou revenda, descontos,
condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas e
margem de lucro, bem assim estabelecer preços mediante a utilização de meios artificiosos;
II
limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao
mercado;
III
dividir os mercados de produtos acabados ou
semi-acabados, ou de serviços, ou as fontes de abastecimento de
matérias-pr-imas ou produtos intermediários;
IV - fixar ou praticar, em conluio com concorrente,
sob qualquer forma, preços e condições de venda de bens ou de
prestação de serviços;
V - regular mercados mediante acordo visando a limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a
produção e a distribuição de bens e serviços;
VI - dificultar investimentos destinados à produção de
bens ou serviços;
VII - recusar, injustificadamente, a venda de bens ou a
prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e praxes comerciais;
VIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de
um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem;
IX - dificultar ou romper a continuidade de relações
comerciais de prazo indeterminado, com o objetivo de dominar
o mercado ou càusar dificuldades ao funcionamento de outra empresa;
X - impedir a exploração de direitos de propriedade
industrial ou intelectual ou de tecnologia;
XI - abandonar, fazer abandonar ou destruir lavoura
ou plantações, com o fim de dificultar ou impedir a concorrência ou obter lucro arbitrário;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1);7-89, jan.Zfev. 1991.
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XII - destruir, inutilizar ou açambarcar sem justificada
necessidade, matérias-primas, produtos intermediários ou acabadas, assim como destruir ou inutilizar equipamentos destinados a produzi-los, distribui-los, transportá-los, ou dificultar a
sua operação;
XIII - vender mercadoria ou prestar serviços sem margem de lucro, visando à dominação do mercado;
XIV - importar ou exportar mercadoria ou comercializála abaixo do preço praticado no pais exportador em prejuízo de
concorrente com estabelecimento no Brasil;
XV - obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;
XVI - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresas;
XVII - constituir ou participar de associação Ou entidade
de qualquer natureza cuja finalidade ou efeitos configurem
quaisquer das práticas vedadas por esta lei;
XVIII - agir ou omitir-se, em conluio com concorrentes,
mediante condutas paralelas cuja finalidade ou efeitos t.ipifiquem quaisquer das práticas indicadas nesta lei.
Art. 4? A SNDE atuará de oficio, mediante provocação de
órgão ou entidade de Administração Pública ou em razão de representação de qualquer interessado.
Art. 5? A SNDE, tomando conhecimento, fundada em provas ou indícios, da ocorrência de ilícito previsto nesta lei, notificará, no prazo de oito dias, o agente apontado como responsável para prestar esclarecimentos no prazo de quinze dias, prorrogável a juizo e na extensão que a SNDE considerar adequada
à espécie.
§ I? É facultado ao agente, juntamente com os esclarecimentos fornecidos, apresentar defesa prévia bem como requerer
a produção de provas de qualquer natureza e pertinentes à denúncia.
§ 2? Para efeito de apuração das ocorrências, a SNDE poderá determinar a realização das diligências cabíveis, bem como
requisitar, em caráter confidencial, do agente de qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública, de empresas, firmas
individuais, estabelecimentos, administradores ou controladoLeis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7·89, Ian.vfev. 1991.
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na

res, o fornecimento, no prazo de quinze dias, prorrogável
forma do caput, de documentos, informações ou esclarecimentos
que julgar necessários.
§ 3? Quando a ocorrência versar sobre a baixa artificial de
preço, mediante importação, no todo ou em parte, de produto
estrangeiro, a SNDE deverá, ainda, comunicar o fato ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento para a adoção das
medidas cabíveis.
Art. 6? Analisado o material coligido na forma do disposto no artigo precedente, a SNDE, alternativamente:
a) arquivará o processo se, fundamentalmente, considerar
inexistentes ou insubsistentes as ocorrências que determinaram
a respectiva instauração; ou, caso contrário:
b) encaminhará relatório ao agente a fim de que este, em
quinze dias, prorrogáveis a juízo e na extensão que a SNDE
considerar adequada à espécie, deduz sua defesa comprovando
a improcedência da representação.
Art. 7? Verificada a procedência da representação, a
SNDE, em circunstanciado relatório final, que evidenciará os
fundamentos de seu juízo, recomendará ao agente as medids de
correção cabíveis, com fixação de prazo para o seu atendimento,
e encaminhará o processo ao Cade para as medidas de sua competência, as quais serão adotadas no prazo de cento e vinte dias,
prorrogáveis por mais noventa dias.
§ I? Desatendida a recomendação, a SNDE providenciará,
conforme o caso, cumulativa ou alternadamente:
ai a declaração de inidoneidade do agente para fins de habilitação em licitação ou contratação, promovendo a publicação
do ato no órgão oficial;
b I a inscrição do agente no Cadastro Nacional de Defesa do
Consumidor;
cl a recomendação de que não seja concedido ao agente parcelamento de tributos federais por ele devidos; e
di solicitará ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que delibere, liminarmente, sobre a prática ilícita e
determine sua imediata cessação, se for o caso, até final julgamento do processo.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, ian.vfev. 1991.
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§ 2? As providências tomadas pela SNDE, nos termos
deste artigo, permanecerão em vigor até o completo atendimento, pelo agente, do inteiro teor da recomendação, observado o
disposto no § 3?
§ 3? Verificando a SNDE o completo atendimento, pelo
agente, das recomendações, e desde que não se trate de reincidência, serão canceladas as sanções adotadas nos termos das
alíneas a, b e c do § I?, e feita a devida comunicação ao Cade,
que deliberará sobre a suspensão ou não dos procedimentos
porventura iniciados.
§ 4? Em caso de reincidência, as sanções aplicadas pela
SNDE permanecerão em vigor por um período não inferior a doze meses nem superior a trinta e seis meses, contados da data
do reconhecimento, pelo órgão, da cessação das práticas daquelas sanções.

Art. 8? Os processos oriundos da SNDE, na forma do artigo precedente, serão julgados pelo Cade independentemente da
realização de novas diligências ou da abertura de prazo para
alegações finais.
Art. 9? Verificada a improcedência da representação, a
SNDE procederá ao arquivamento do processo.
Art. 10. Todos os interessados poderão consultar a SNDE
ou o Cade sobre a legitimidade de atos suscetíveis de acarretar
restrição da concorrência ou concentração econômica.
§ I? A consulta será respondida no prazo de sessenta
dias, não se aplicando, ao consulente, qualquer sanção em virtude de ato relacionado com o objeto da consulta, praticado entre o término desse prazo e a manifestação da SNDE ou do Cade.
§ 2? A manifestação proferida no procedimento de consulta
será vinculativa para a SNDE e o Cade.
Art. 11. Os Regimentos Internos da SNDE e do Cade disporão sobre o processo de consulta.
Art. 12. Em qualquer fase da averiguação preliminar do
processo administrativo, da execução ou da intervenção, a
SNDE e o Cade poderão adotar medidas preventivas quando
houver fundado receio ou indício de que o representado, por si
ou através de terceiro, cause ou procure causar à livre concorCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89. jan./fev. 1991.
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rência ou ao direito de outrem, lesão grave e de difícil 'reparação, ou torne inócuo o resultado final do processo.
§ I? O descumprimento da medida preventiva está sujeito
ao pagamento de multa diária de valor não inferior a 10.000 (dez
mil) vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, ou a
referencial equivalente que venha a substituí-lo, vigente à data
do efetivo pagamento.
§ 2? O valor da multa poderá ser elevado ao seu décuplo,
se demonstrada a sua ineficácia, sendo devida até que se cumpram as medidas preventivas.
§ 3? O valor arrecadado pelo pagamento das multas referidas nos parágrafos anteriores será destinado ao fundo previsto
na Lei n:' 7.347121, de 24 de julho de 1985.
Art. 13. O art. 74 da Lei n? 4.137 131, de 10 de setembro de
1962, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 74. Os ajustes, acordos ou convenções, sob
qualquer forma manifestados, que possam limitar ou reduzir a concorrência entre empresas, somente serão considerados válidos desde que, dentro do prazo de trinta dias
após sua realização, sejam apresentados para exame e
anuência da SNDE, que para sua aprovação deverá considerar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
a) tenham por objetivo aumentar a produção ou melhorar a distribuição de bens ou o fornecimento de serviços ou
propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou
econômico ou incrementar as exportações;
b) os beneficios decorrentes sejam distribuidos equitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os
consumidores ou usuários finais, do outro;
c) não sejam ultrapassados os limites estritamente necessários para que se atinjam os objetivos visados;
d) não implique a eliminação da concorrência de uma
parte substancial do mercado de bens ou serviços pertinentes.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):28, jul./set. 1985.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):147, out./dez. 1962.
CoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brastlia. 183(1):7-89, jan./fev. 1991.
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§ I? Também poderão ser considerados válidos os atos
de que trata este artigo, ainda que não atendidas todas as
condições previstas no caput, quando a restrição neles contida for necessário por motivos preponderantes da economia nacional e do bem comum, e desde que a restrição tenha duração pré-fixada e, ao mesmo tempo, se comprove
que, sem a sua prática, poderia ocorrer prejuízo ao consu-

midor ou usuário final.
§ 2? Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles
que visem a qualquer forma de concentração econômica,
seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade para exercer O controle de empresas ou
qualquer outra forma de agrupamento societário ou concentração econômica, cuja conseqüência implique a participação da empresa ou grupo de empresas resultante, em
vinte por cento de um mercado relevante de bens ou serviços,
§ 3? A validade dos atos de que trata este artigo, desde que aprovados pela SNDE, retroagirá à data de sua realização; não tendo sido apreciados pelo órgão no prazo de
sessenta dias após sua apresentação, serão automaticamente considerados válidos, perfeitos e acabados, salvo se,
comprovadamente, seus participantes deixarem de apresentar eventuais esclarecimentos solicitados ou documentos necessários ao exame dentro dos prazos marcados pela
SNDE, hipótese em que o prazo de exame ficará prorrogado na proporção do atraso na apresentação dos elementos
solicitados,
§ 4? Se os ajustes, acordos ou convenções de que trata este artigo não forem realizados sob condição suspensiva ou se deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de natureza fiscal, a SNDE, na eventualidade de concluir pela sua não aprovação, deverá determinar
as providências cabíveis às partes no sentido de que sejam
desconstituidos, total ou parcialmente, seja através de distrato, cisão de sociedade, venda de ativos, cessação parcial
de atividades ou qualquer outro ato ou providência pelo
qual sejam eliminados os efeitos nocivos à concorrência
que deles possam advir,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, ian.zfev. 1991.
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§ 5? Poderão as partes que pretenderem praticar atos
de que trata este artigo, previamente à sua realização, consultar a SNDE sobre a validade dos atos a serem celebrados, devendo a consulta respectiva ser apreciada no prazo
de sessenta dias, considerando-se a falta de resposta nesse
prazo como concordância com a realização do ato, ressalvada a ocorrência de fato previsto na parte final do § 3?
acima.
§ 6? Sem prejuízo das demais cominações legais, inclusive aquelas constantes do art. 11 da Lei Delegada n:'
4(41, de 26 de setembro de 1962, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n:' 7.784(51, de 28 de junho de 1989, se for o
caso, a não apresentação dos atos previstos neste artigo
para registro e aprovação implicará a abertura de processo
na SNDE, para as providências de sua competência.»
Art. 14. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade}, criado pela Lei n:' 4.137, de 10 de setembro de 1962, órgão judicante da estrutura do Ministério da Justiça, com as
competências previstas no referido diploma e nesta lei, funcionará junto à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SNDEI, que lhe dará suporte de pessoal e
administrativo.
Parágrafo único. O Cade contará com quatro Conselheiros, Presidente e um Procurador, todos de notário conhecimento
jurídico ou econômico, nomeados pelo Presidente da República,
por indicação do Ministro da Justiça e após aprovação dos nomes pelo Senado Federal, para um mandato de dois anos, permitida a recondução.
Art. 15. Por infração a esta lei ou à Lei n:' 4.137, de 10 de
setembro de 1962, o Cade poderá recomendar a desapropriação
de empresas, de suas ações ou quotas, as quais deverão ser, no
mais breve tempo possível, objeto de alienação mediante licitação ou em bolsas de valores.
Art. 16. (Vetado},
Art. 17. (Vatado).

(4) Coleção da.s Leis. Brasília, (5):19, jul.vset. 1962.
(5) Coleçã.o da.s Leis. Brasília. 181(3):889, malo/jun. 1989.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1);7-89, jan.zfev. 1991.
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Art. 18. Os mandatos dos atuais Conselheiros do Cade
extinguem-se com a nomeação dos novos titulares, na forma
desta lei.
Art. 19. Ressalvados os de Conselheiros, o de Presidente e
o de Procurador, passam a integrar a estrutura da SNDE os
atuais cargos e funções do Cade.
Art. 20. A SNDE e o Cade poderão representar ao Ministério Público, com vistas à aplicação da Lei n? 1.521161, de 26 de
dezembro de 1951.
Art. 21. As decisões administrativas previstas nesta lei
serão passíveis de recurso, voluntários ou de ofício, interposto
ao Ministro da Justiça, no prazo de dez dias.
Art. 22. Na apuração e correção dos atos ou atividades
previstos nesta lei, a autoridade levará em conta, primordialmente, os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado,
ainda que não se caracterize dolo ou culpa dos agentes causadores.
Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
mantidas as normas definidoras de ilícitos e sanções constantes
da Lei n:' 4.137, de 10 de setembro de 1962, assim como em outros diplomas legais relativos a práticas de abuso de poder econômico.
Brasília, 8 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
LEI N? 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991 1*1
Dispõe sobre a polítíca nacional de arqui vos públicos e privados e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(6) Colocea das Leis. Rio de Janeiro, (7):105, out.Zdez. 1951.
(*) Retificada no DO de 28.1.1991 [v. pág. 443 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.vfev. 1991.
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CAPÍTULO 1
Disposições Gerais

Art. I? E dever do Poder Público a gestão documental e a
proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento
de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento
científico e como elementos de prova e informação.
Art. 2? Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os
conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em
decorrência do exercício de atividades específicas, bem como
por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou
a natureza dos documentos.
Art. 3? Considera-se gestão de documentos o conjunto de
procedimentos e operações técnicas à sua produção, tramitação,
uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária,
visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda perrnanente.
Art. 4? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo
ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
Art. 5? A Admirristração Pública franqueará a consulta
aos documentos públicos na forma desta lei.
Art. 6? Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa.
CAPÍTULO Il
Dos Arquivos Públicos
Art. 7? Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades,
por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções administratívas, legislativas e judiciárias.
Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jarn/fev. 1991.
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§ I? São também públicos os conjuntos de documentos
produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por
entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos
no exercício de suas atividades.
§ 2? A cessação de atividades de instituições públicas e de
caráter público implica o recolhimento de sua documentação à
instituição arquívística pública ou a sua transferência à instítuição sucessora.
Art. 8? Os documentos públicos são identificados como
correntes, intermediários e permanentes.
§ I? Consideram-se documentos correntes aqueles em cur80 ou que, mesmo sem movimentação, constituam de consultas
freqüentes.
§ 2? Consideram-se documentos intermediários aqueles
que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.
§ 3? Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem
ser definitivamente preservados.
Art. 9? A eliminação de documentos produzidos por institições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivíst.ica pública, na sua específica
esfera de competência.
Art. 10. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis.

CAPiTULO III
Dos Arquivos Privados
Art. 11. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de
documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou
jurídicas, em decorrência de suas atividades.
Art. 12. Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de interesse público e social, desde que
sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a
história e desenvolvimento científico nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.lfev. 1991.
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Art. 13. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão
ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior.
Parágrafo único. Na alienação desses arquivos o Poder
Público exercerá preferência na aquisição.
Art. 14. O acesso aos documentos de arquivos privados
identificados como de interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou possuidor.
Art. 15. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser depositados a título revogável, ou doados a instituições arquivísticas públicas.
Art. 16. Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados coma de interesse público e social.
CAPÍTULO IV
Da Organização e Administração de Instituições
Arquí vísticas Públicas
Art. 17. A administração da documentação pública ou de
caráter público compete às instituições arquivrstícas federais,
estaduais, do Distrito Federal e municipais.
§ I? São Arquivos Federais o Arquivo Nacional, os do Poder Executivo, e os arquivos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário. São considerados, também, do Poder Executivo os
arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das Relações
Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica.
§ 2? São Arquivos Estaduais os arquivos do Poder Executivo, o arquivo do Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário.
§ 3? São Arquivos do Distrito Federal o arquivo do Poder
Executivo, o arquivo do Poder Legislativo e o arquivo do Poder
Judiciário.
§ 4? São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder Legislativo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(l}:7'89, jan.Zfev. 1991.
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§ 5? Os arquivos públicos dos Territórios são organizados
de acordo com sua estrutura polrtico-jurrdica.
Art. 18. Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder
Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos
documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a
política nacional de arquivos.
Parágrafo único. Para o pleno exercício de suas funções, o
Arquivo Nacional poderá criar unidades regionais.
Art. 19. Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e O recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal no exercicio das suas
funções, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda.
Art. 20. Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal no exercício de suas funções, tramitados em juízo e oriundos de cartórios e secretarias,
bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua
guarda.
Art. 21. Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá 08 critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos
documentos, observado o disposto na Constituição Federal e
nesta lei.

CAPÍTULO V
Do Acesso e do Sigilo dos Documentos Públicos
Art. 22. É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos.
Art. 23. Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão
ser obedecidas pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles produzidos.
§ 1? Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas são originariamente sigilosos.
Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.Zfev. 1991.
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§ 2? O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do Estado será restrito por um prazo máximo de SO (trinta) anos, a contar da data de sua produção, podendo esse prazo ser prorrogado, por uma única vez, por igual
período.
§ S? O acesso aos documentos sigilosos referentes à honra
e à imagem das pessoas será restrito por um prazo máximo de
100 (cem) anos, a contar da data de sua produção.
Art. 24. Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição reservada de. qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de direito próprio ou
esclarecimento de situação pessoal da parte.
Parágrafo único. Nenhuma norma de organização administrativa será interpretada de modo a, por qualquer forma, restringir o disposto neste artigo.

Disposições Finais
Art. 25. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e
administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que
desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social.
Art. 26. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos
(Conarq) , órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a
política nacional de arquivos, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos (Sinar).
§ I? O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo
Diretor-Geral do Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas.
§ 2? A estrutura e funcionamento do conselho criado neste
artigo serão estabelecidos em regulamento.
Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
lOS? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7·89, jan.zfev. 1991.
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LEI N? 8.160, DE 8 DE JANEIRO DE 1991
Dispôe sobre a caracterização de stmbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É obrigatória a colocação, de forma visível, do
«Símbolo Internacional de Surdez» em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por pessoas portadoras
de deficiência auditiva, e em todos os serviços que forem postos
à sua disposição ou que possibilitem o seu uso.
Art. 2? O «Símbolo Internacional de Surdez» deverá ser
colocado, obrigatoriamente, em local visivel ao público, não
sendo permitida nenhuma modificação ou adição ao desenho reproduzido no anexo a esta lei.
Art. 3? É proibida a utilização do "Símbolo Internacional
de Surdez» para finalidade outra que não seja a de identificar,
assinalar ou indicar local ou serviço habilitado ao uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se
aplica à reprodução do símbolo em publicações e outros meios
de comunicação relevantes para os interesses do deficiente auditivo, a exemplo 'de adesivos específicos para veículos por ele
conduzidos.
Art. 4? O Poder Executivo regulametará esta lei no prazo
de noventa dias, a contar de sua vigência.
Art. 5?
Art. 6?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 8 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Margarida Procópio

o anexo a esta lei

está reproduzido no DO de

9.1.1~91, pág ,

456.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan./fev. 1991.
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LEI N? 8.161, DE 8 DE JANEIRO DE 1991
Autoriza a doação do imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? E autorizada a doação à Caixa de Financiamento
Imobiliário da Aeronáutica (CFIA) e, autarquia de regime especial, criada através da Lei n? 6.715, de 12 de novembro de 1979,
e vinculada ao Ministério da Aeronáutica, do imóvel denominado Lote 1, desmembrado do Lote 33·A da Avenida Areia Branca, em Santa Cruz, Estado do Rio de Janeiro, com a área de
20.039,23m 2 (vinte mil, trinta e nove metros vinte e três decírnetros quadrados), com os seguintes limites e confrontações: frente: 33,60m e rumo magnético 17°32'NW, confrontando com a
Avenida Areia Branca; lado direito: 237,62m, em três segrnentos: O I? com 102,00m e rumo magnético 60 0 2 8 ' N E , confrontando
com uma servidão e com o Lote 2 do mesmo desmembramento;
o 2? com 20,00m e rumo magnético 17"32'NW, confrontando com
o Lote 2 do mesmo desmembramento; e o 3? com 115,62m e rumo
magnético 60 0 2 8 ' N E , confrontando com o lote 4 da Rua São Benedito; lado esquerdo: 245,74m, em três segmentos: o I? com
1O,00m e rumo magnético 60 0 2 8 ' S W ; o 2? com 58,12m e rumo
magnético 48°12'NW; e o 3? com 177,62m e rumo magnético
600 2 8 ' S W , confrontando com os dois primeiros segmentos com o
lote 4 do mesmo desmembramento; e o 3? com O lote 33·B da
Avenida Areia Branca; fundos: 110,00m e rumo magnético
17°32'SW, confrontando com o lote 1 da Rua Piai.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo é de
propriedade do Incra, face ao constante no art. 5? do decreto n?
57.081, de 15 de outubro de 1965.
Art. 2? O imóvel a ser doado dest.ina-se ao desenvolvímento de projeto habitacional, com o fim de prover de casa própria
servidores civis e militares do Ministério da Aeronáutica, de
comprovado baixo poder aquisitivo.
Art. 3? A doação de que trata esta lei será efetivada mediante termo a ser outorgado pelo Instituto Nacional de Colonízação e Reforma Agrária (Incra) , revertendo o imóvel ao patrimônio do Incra se a ele for dada destinação diversa da prevista
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan./fev. 1991.
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no art. 2. o desta lei, sem que ao donatário assista direito a qualquer indenização.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera Mano Filho
LEI N? 8.162, DE 8 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários, proventos e demais retribuições dos servidores civis e da fixação dos
soldos dos militares do Poder Executivo,
na Administração direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acíonal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A partir de I? de janeiro de 1991, os vencimentos,
salários, proventos e demais retribuições dos servidores civis
do Poder Executivo, Autarquias e Fundações Públicas serão
reajustados em oitenta e um por cento, e o soldo do Almirantede- Esquadra ficará fixado em Cr$129.899,40 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e nove cruzeiros e quarenta centavos).
Parágrafo único. O disposto neste artigo abrange as parcelas percebidas em caráter permanente a título de indenização,
os auxílios e abonos, e o salário-família dos servidores regidos
pela Leí n? 8.112(11, de 11 de dezembro de 1990, o abono e o
salário-família dos militares, e a remuneração dos cargos de natureza especial de que trata o art. 26 da Lei n:' 8.028(21, de 12
de abril de 1990, alterado pelo art. 2? desta lei.
Art. 2? O art. 26 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com as seguintes modificações:
üj Coleção das Leis. Brasília, 182(6):3470,

nov.Zdez. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 181 (2, t.1):742, mar.Zabr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.zfev. 1991.
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"Art. 26.

v - sete cargos de Secretário da Presidência da República, sendo um em cada Secretaria de que trata a alínea
c do parágrafo único do art. I?;
VI - oito cargos de Secretário-Executivo, sendo um
em cada Ministério, de que tratam os inciso I, V e VII a
XII do art. 17, três cargos de Secretário-Geral, no Ministério, de que trata o inciso IV do mesmo artigo e um cargo de
Subsecretário-Geral da Secretaria-Geral da Presidência da
República.
§ 1? Os titulares dos cargos especificados neste artigo perceberão vencimento mensal de:
a) Cr$127.530,OO (cento e vinte e sete mil, quinhentos e
trinta cruzeiros), os referidos nos incisos I e IV;
b) Cr$1l7.878,OO (cento e dezessete mil, oitocentos e setenta e oito cruzeiros), os mencionados no inciso V, bem
assim o de Consultor-Geral da República;
c) Cr$108.225,OO (cento e oito mil, duzentos e vinte e
cinco cruzeiros), os de que trata o inciso VI.
§ 2? Aos vencimentos fixados no parágrafo anterior
será acrescida representação mensal equivalente a cem por
cento do respectivo valor.
§ 3? Os vencimentos fixados no § 1? serão atualizados nas mesmas datas e índices em que forem reajustados
os vencimentos dos servidores públicos federais.
§ 4? Os servidores federais, estaduais, do Distrito
Federal e dos Municípios, investidos nos cargos especificados neste artigo, poderão optar pela remuneração a que façam jus nos órgãos ou entidades de origem, com direito de
perceber a importância correspondente a cinqüenta e cinco
por cento do vencimento fixado no § 1?, acrescida da representação mensal. »
Art. 3? Aos ocupantes dos cargos de Ministro de Estado é
facultado optar pela remuneração:
I - do mandato, em se tratando de Deputado Federal ou
de Senador;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89. jan./fev. 1991.

Ir - do cargo ou emprego efetivo de que seja titular na
União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou em empresa pública.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, o Ministro de
Estado perceberá a vantagem pecuniária instituída pela Lei n?
7.3741 31, de 30 de setembro de 1985; e, na do inciso Ir, a representação mensal do respectivo cargo, acrescida da mesma vantagem pecuniária.
Art. 4? As despesas pessoais de alimentação e pousada
dos colaboradores eventuais, quando em viagem a serviço, inclusive sob a forma de diárias, correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias dos órgãos interessados, conforme dispuser o regulamento.

Art. 5? Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo da licença-prêmio a que se refere o art. 87 da Lei n?
8.112, de 1990, que o servidor não houver gozado.
Art. 6? O saldo da conta vinculada ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), do servidor a que se aplique o regime da Lei n:' 8.112, de 1990, poderá ser sacado nas hipóteses
previstas nos incisos III a VII do art. 20 da Lei n:' 8.036 141, de 11
de maio de 1990.
§ 1? E vedado o saque pela conversão de regime.
§ 2? O saldo da conta individualizada do FGTS, de servidor não optante, reverterá em favor da União ou da entidade
depositante.
Art. 7? São considerados extintos, a partir de 12 de dezembro de 1990, os contratos individuais de trabalho dos servidores que passaram ao regime jurídico instituído pela Lei n:'
8.112, de 1990, ficando-lhe assegurada a contagem de tempo anterior de serviço público federal para todos os fins, exceto:
I - anuênío:
Ir - incorporação da gratificação de que trata O art. 62 da
citada lei;
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):161, out./dez. 1985.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1783, maio!jun. 1990.
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ITI - licença-prêmio por assiduidade.
Parágrafo único. No caso do inciso ITI, o tempo anterior
de serviço será contado para efeito da aplicação do disposto no
art. 5?
Art. 8? A partir de I? de abril de 1991, os servidores qualificados no art. 243 da Lei n? 8.112, de 1990, passam a contribuir mensalmente para o Plano de Seguridade Social do Servidor, instituido pelo art. 183 da mesma Lei.
Art. 9? A contribuição mensal a que se refere o art. 231 da
Lei n:' 8.112, de 1990, ineidirá sobre a remuneração mensal do
servidor e será calculada mediante aplicação da seguinte tabela:
Faixas (com base no

pcc -

Lei fi? 5.645170151)

Até o valor correspondente à Ref. NA 8

Alíquotas
9%

Do valor correspondente à Ref. NA 9 à correspondente à Rei. NI 21
Do valor correspondente à Ref. NI 22 ao correspondente à Hef. NS 14

10%

Acima do valor correspondente à Rei. NS 14

12%

11%

Art. 10. A contribuição de que trata o artigo anterior será
recolhida ao Tesouro Naeional nos prazos e condições estabelecidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 11. O art. 247 da Lei n:' 8.112, de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 247. Para efeito do disposto no Titulo VI
desta Lei, haverá ajuste de contas com a Previdêneia
Social, correspondente ao período de contribuição por
parte dos servidores celetistas abrangidos pelo art.
243,»

Art. 12. E declarada extinta a Gratificação Especial instituída pela Lei n? 4.341 161, de 13 de junho de 1964, em decorrência
da incorporação aos vencimentos dos servidores que faziam jus
à sua percepção.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):78, out./dez. 1970.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (3):71, abr.v'jun. 1964.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jam/fev. 1991.
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Art. 13. Aplicam-se, no que couber à Tabela de Vencimentos de que trata o anexo desta lei, os percentuais estabelecidos
no § 5? do art. 2? da Lei n:' 7.923(7), de 1989.
Parágrafo único. É assegurada, como vantagem pessoal
nominalmente identificável, a diferença porventura resultante
da aplicação do disposto 'neste artigo aos servidores que percebiam as referidas vantagens nos termos da legislação anterior.
Art. 14. O disposto no inciso II do § 5? do art. 2? da Lei
n? 7.923, de 12 de dezembro de 1989, aplica-se aos Cursos de
Formação e de Aperfeiçoamento, respectivamente, ministrados
pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos (Cefarh), ou equivalente, instituído através do inciso V
do art. 16 da Leí n? 8.028, de 1990, conforme dispuser o regulamento.
Art. 15. Fica instituída Gratificação por Operações Especiais, devida aos servidores pertencentes às Categorias Funcionais dos Grupos Polícia Federal e 'Polícia Civil do Distrito Federal, pelas peculiaridades de exercicio decorrentes da integral
e exclusiva dedicação às atividades do cargo e riscos a que estão sujeitos.
§ I? O valor da gratificação corresponde a noventa por
cento do vencimento do cargo efetivo.
§ 2? A gratificação não se incorpora ao vencimento, nem
será computada ou acumulada para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
§ 3? (Vetado).
Art. 16. Na aplicação do disposto nesta lei observar-se-á o
limite estabelecido no caput do art. I? do Decreto-Lei n?
2.355(81, de 27 de agosto de 1987, com a redação dada pelo art. 14
da Lei n:' 7.923, de 12 de dezembro de 1989.
Art. 17. Os efeitos financeiros decorrentes do disposto
nesta lei vigoram a partir de I? de janeiro de 1991.
Art. 18. Enquanto não for aplicada a tabela de que trata o
art. 9?, as contribuicões dos servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, anteriormente à publicação da Lei n?
(7) Coleção das Leis. Brasília. 181 (6, t.l):2383, nov.ldez. 1989.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (5);35, [ul.Zset. 1987.
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8.112, de 1990, continuarão a ser descontadas na forma e nos
percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da
União, observado o disposto no art. 10.
Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.163, DE 9bE JANEIRO DE 1991
Crie cargos na Procuradoria Regional
do Trabalho da 14.U Região, em Porto VelhoRO, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? São criados, no Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional do Trabalho da 14? Região, os cargos constantes do
Anexo I desta lei, a serem providos mediante concurso público,
na forma da legislação pertinente.
Art. 2? O cargo da categoria funcional de Técnico de Administração, código PRT-14?-NS-923, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código PRT-14?-NS-900, criado pelo
art. 18 da Lei n:' 7.523(11, de 17 de julho de 1986, na forma do
Anexo II daquela lei, passa a ser denominado Administrador.
Art. 3? As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta do orçamento do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 10.1.1991, pág. 593.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):81, jul./set. 1986.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan./fev. 1991.
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LEI N? 8.164, DE 9 DE JANEIRO DE 1991
Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 17:' Região da Justiça do Trabalho e
da outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É criada, como órgão do Ministério Público do
Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 17? Região,
que terá sede em Vitória, com jurisdição em todo o território do
Estado do Espírito Santo.
Art. 2? Para atendimento da composição da Procuradoria
Regional do Trabalho da 17? Região são criados no Ministério
Público do Trabalho oito cargos de Procurador do Trabalho de
2~ Categoria, que serão preenchidos na conformidade da legislação em vigor e um cargo em comissão de Procurador Regional
do Trabalho, a ser preenchido mediante designação do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho dentre integrantes da carreira
do Ministério Público do Trabalho.
Art. 3? É criado o Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional do Trabalho da 17? Região, na forma do Anexo rt desta
lei, cujos cargos serão preenchidos de conformidade com a legislação vigente, sendo-lhes, entretanto, aplicados os mesmos valores de reajustamento, critérios de "gratificações e condições de
trabalho fixados no Decreto-Lei n:' 1.445 111, de 13 de fevereiro de
1976, com as alterações posteriores.
Art. 4? O Chefe do Ministério Público da União, ouvido o
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, adotará as providências necessárias à instalação da Procuradoria Regional do Trabalho da 17? Região.
Art. 5? O orçamento fiscal da União, para o exercício financeiro de 1991, consignará dotações necessárias para atender
as despesas iniciais de organização, instalação e funcionamento
da Procuradoria Regional do Trabalho da 17? Região.
Parágrafo único. As dotações de que trata o caput deste
artigo serão consignadas em favor do Ministério Público do
Trabalho.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):5, jan.z'mar , 1976.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(1):7·89, jan.zfev. 1991.

Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Os Anexos estão publicados no DO de 10.1.1991, pág. 594.

LEI N? 8.165, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Autoriza a Unieo Federal e o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) a permutarem frações ideais de imóveis que meneiona, situados nos Municípios de Caxias do
Sul e de Pelotas, Estado do Rio Grande do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? São a União Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal, vinculada ao Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, autorizados a permutar
frações ideais de imóveis de sua propriedade. localizados nos
Municipios de Caxias do Sul e Pelotas, Estado do Rio Grande
do Sul, de modo a extinguirem os condomínios sobre eles existentes.
Art. 2?
guinte:

Nas áreas a serem permutadas. observar-se-á o se-

I - a União Federal transferirá ao INSS cinqüenta por
cento do imóvel, constituido por prédio de dois pavimentos e
terreno, com área de dois mil, quatrocentos e cinqüenta metros
quadrados, situado na Rua Visconde de Pelotas n:' 2.260, Municipio de Caxias do Sul, incorporado em face de executivo fiscal contra Bebidas Marumbi S.A. Indústria e Comércio, através
de Carta de Adjudicação de 10 de outubro de 1972, da I? Vara
Cível, registrada no Registro de Imóveis de Caxias do Sul, I?
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1);7-89, jan.zfev, 1991.
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zona, sob o n? 49.576, Livro 3BK, fl. 291, em 11 de out u bro de
1972;
II - o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) transferirá à União:
a) cinqüenta por cento do imóvel constituído por terreno,
com área de dois mil, quatrocentos e trinta e nove metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados e benfeitorias, situado na Rua José Montaury, a/n:', Município de Caxias do Sul, incorporado mediante executivo fiscal contra Bebidas Marumbi
SI A Indústria e Comércio, através de Carta de Adjudicação de
29 de dezembro de 1973, do 3? Cartório Judicial, registrada no
Registro de Imóveis de Caxias do Sul, 1~ zona, sob o n? 50.268,
de 20 de janeiro de 1973, Livro 3BL, fl. 152;

bl dezoito vírgula oitenta e oito por cento do terreno urbano
com área de dois mil, quinhentos e vinte metros quadrados e
benfeitorias, situado na Rua Visconde de Pelotas, n? 227, Município de Caxias do Sul, incorporado mediante executivo fiscal
contra Dalbó e Cia. Ltda., através de Carta de Adjudicação de
18 de outubro de 1978, da 2~ Vara Civel, registrada no Registro
de Imóveis, 1~ zona, Livro nf 2, R 11m 12.195, fl. 1, em 27 de
junho de 1979;
c) vinte e nove vírgula cinqüenta e seis por cento da gleba
de terras com área de um milhão, setecentos e cinco mil, oitocentos e noventa metros quadradcs e benfeitorias, localizada no
lugar denominado Monte Bonito, 1? Subdistrito de Dunas, no
Município de Pelotas, incorporada mediante executivo fiscal
contra Caruccío S.A. Indústria e Comércio, através de Carta de
Adjudicação de 16 de março de 1982, do 5? Ofício Cível, registrada no Regimento de Imóveis de Pelotas, 2? zona, no Livro n:'
2 - Registro Geral, sob o número R 13-5620, matrícula 5.620.

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7'89, jan.Zfev. 1991.
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LEI N? 8.166, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre 1'1 não incidência do Imposto de Renda sob[e lucros ou dividendos
distribuídos a residentes ou domiciliados
no exterior, doados a instituições sem fins
lucretivos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O imposto de que trata o art. 97 do Decreto-Lei n?
5.844 111, de 23 de setembro de 1943, não incidirá sobre os valores
dos lucros ou dividendos distribuídos por sociedades brasileiras
a seus sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior, que sejam por eles doados a instituições filantrópicas, educacionais, de pesquisa científica ou tecnológica e de desenvol vimenta cultural ou artístico domiciliadas no Brasil, que:
I - estejam devidamente registradas na Secretaria da
Receita Federal e em funcionamento regular;
H - não distribuam lucros, bonificações ou vantagens
aos seus administradores, mantenedores ou associados, sob
qualquer forma ou pretexto;
IH - apliquem integralmente seus recursos no País, na
manutenção de seus objetivos institucionais;
IV - mantenham escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos de formalidades que assegurem a sua exatidão;
V - que estabeleçam, no respectivo contrato social ou estatuto, a incorporação, em caso de extinção, do seu patrimônio
a entidade similar que atenda aos requisitos e condições referi'
dos nos incisos anteriores ou, conforme a área de sua atuação,
ao respectivo Município, ao respectivo Estado ou à União.
Art. 2? O disposto no artigo anterior aplica-se também às
doações efetuadas através de agência, de sucursal ou de representante, no Brasil, de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior.
Art. 3? Os valores doados, na forma prevista nos arts. I?
e 2?, não poderão ser transferidos ao exterior, nem serão consi(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro. (5):106, jul./set. 1943.
Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(l}:7-89, jan.zfev. 1991.
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derados para fins de apuração do imposto suplementar' de que
trata o art. I? do Decreto-Lei n.2.073 121, de 20 de dezembro de
1983.
Art. 4? O valor do imposto de que trata o art. 35 da Lei n?
7.713131, de 22 de dezembro de 1988, incidente sobre o valor dos
lucros ou dividendos na conformidade do art. I? desta lei não
poderá ser compensado.
Art. 5? A sociedade distribuidora dos lucros ou dividendos deverá comprovar à fiscalização, quando solicitada, a efetiva entrega da doação ao beneficiário, no prazo de dois dias contados da distribuição, mediante cheque nominativo e cruzado.
Art. 6? A inobservância do disposto nesta lei sujeitará a
sociedade distribuidora dos lucros ou dividendos à obrigação de
recolher o valor do imposto monetariaméntecorrigido, acrescido
de juros de mora e demais cominações legais.
Art. 7? (Vetado).
Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERN ANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.167, DE 16 DE JANEIRO DE 1991
Altera a legislação do imposto sobre a
renda relativa a incentivos fiscais, estabelece novas condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais e dá cucras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base de 1990, fica restabelecida a faculdade
da pessoa juridica optar pela aplicação de parcelas do imposto
de renda. devido:
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):44, out.Zdea. 1983.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out./dez. 1988.
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I - no Fundo de Investimentos do Nordeste (Finar) ou no
Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) (Decreto-Lei n?
1.376 (1) , de 12 de dezembro de 1974. art. 11. alinea a). bem assim
no Fundo de Recuperação Econômica do Espirito Santo (Funresl
(Decreto-Lei n:' 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11,
V); e
II - em depósito para reinvestimento, de que tratam os
arts. 23 da Lei n:' 5.508 121, de 11 de outubro de 1968, e 29 do
Decreto-Lei n:' 756 131, de 11 de agosto de 1969, e alterações posteriores.
Art. 2? Ficam mantidos, até o exercício financeiro de 2000,
correspondente ao período-base de 1999, os prazos e percentuais
para destinação dos recursos de que tratam o art. 5? do
Decreto-Lei n? 1.106 141; de 16 de junho de 1970, e o art. 6? do
Decreto-Lei n? 1.179 151, de 6 de julho de 1971, e alterações posteriores, para aplicação em programas e projetos constantes dos
planos regionais de desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste.
Parágrafo único. Enquanto não promulgadas as leis atinentes aos planos regionais, de que trata O caput deste artigo,
os recursos serão aplicados em programas e projetos considerados prioritários pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvol~imento Regional, em estreita conformidade com as diretrizes aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 3? A pessoa jurídica que optar pela dedução prevista
no art. I? recolherá nas agências bancárias arrecadadoras de
tributos federais, mediante Darf específico, o valor correspondente a cada parcela ou ao total do desconto.
§ I? O Departamento do Tesouro Nacional autorizará a
transferência dos recursos ao banco operador no prazo de quinze dias de seu recolhimento, para crédito ao fundo correspondente, à ordem da respectiva Superintendência de Desenvolvimenta Regional.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Coleção
Coleção
Coleção
Coleção
Coleção

das
das
das
das
das

Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
Leis.

Brasília,
Brasília,
Brasília,
Brasília,
Brasília,

(7):90, out. /dez. 1974
(7):102, out.Zdez. 1968.
(5):105, jul./set. 1969.
(3):15. abrv/jun. 1970.
(5):3, jul./set. 1971.
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§ 2?

Após decorrido o prazo de que trata o parágrafo ante-

rior, os recursos serão transferidos aos respectivos fundos devi-

damente corrigidos pela variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal.
§ 3? Os valores das deduções do Imposto de Renda, expressos na respectiva declaração. serão recolhidos pelo contríbuinte devidamente corrigidos pelo mesmo índice de atualização
aplicado ao valor do Imposto de Renda, de acordo com a sistemática estabelecida para o recolhimento desse tributo.
§ 4? O recolhimento das parcelas correspondentes ao incentivo fiscal ficará condicionado ao pagamento da parcela do
Imposto de Renda.
Art. 4? As importâncias repassadas pelo Departamento do
Tesouro Nacional, decorrentes das opções por incentivo fiscal,
de que trata o art. I?, inciso I, e outros recursos dos Fundos de
Investimentos, enquanto não aplicados, serão atualizados monetariamente pelos bancos operadores, referidos no Decreto-Lei
n? 1.376, de 12 de dezembro de 1974, segundo a variação do
Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF).
Parágrafo único. O resultado da variação monetária constitui recursos dos aludidos fundos.
Art. 5? Os Fundos de Investimentos aplicarão os seus recursos, a partir do orçamento de 1991, sob a forma de subscrição de debêntures, conversíveis ou não em ações, de emissão
das empresas beneficiárias, observando-se que a conversão somente ocorrerá:
I - após o projeto ter iniciado a sua fase de operação
atestada pela Superintendência de Desenvolvimento Regional
respectiva;
II - em ações preferenciais sem direito a voto, observada
a legislação das sociedades por ações.
§ I? O montante a ser aplicado em debêntures não conversíveis não poderá ser superior a trinta por cento do orçamento anual de cada fundo, excluidos os valores destinados a projeto próprio, de que trata o art. 9? desta lei, nem superior a trinta
por cento de cada aplicação nos casos de projeto de implantação
e cinqüenta por cento nos casos de ampliação, diversificação e
modernização.
Colo Leis

Fed. Brasil, Brasília, 183(l}:7·89. jan.lfev. 1991.

§ 2? Os bancos operadores poderão efetuar distribuição
secundária das debêntures de que trata o parágrafo anterior,
observadas as normas em vigor sobre a matéria.
§ 3? A conversão das debêntures em ações deverá se efetivar integralmente no prazo de um ano, a contar do início de
operação do projeto
§ 4? As debêntures a serem subscritas com os recursos
dos fundos deverão ter garantia flutuante.
§ 5? A emissão de debêntures se fará por escritura particular.
§ 6? Não se aplica às debêntures de que trata esta lei o
disposto nos arts. 57, § 1?, 60 e 66 a 70 da Lei n? 6.404 161, de 15
de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).
§ 7? As debêntures renderão juros de quatro por cento ao
ano, pagáveis de doze em doze meses, calculados sobre o valor
do principal atualizado monetariamente, segundo a variação do
BTNF, e capitalizáveis somente durante o período de carência,
que terá como termo final o início de operação do projeto atestado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional
respectiva.

Art. 6? Os fundos de investimentos ficam autorizados a
subscrever as sobras de valores rnobiliários emitidos por companhias abertas, vinculadas a projeto aprovado, obedecidas as
normas da legislação em vigor sobre a matéria e respeitado o limite de desembolso de recursos pelos fundos.
Art. 7? Para efeito de avaliação, os títulos integrantes da
carteira dos Fundos de Investimentos serão computados:
I - pela cotação média do último dia em que foram negociados, na hipótese de ações cotadas em bolsa;
II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa no último exercício, corrigido segundo a variação do
BTNF, até a data da avaliação, na hipótese de ações não cotadas em bolsa;
III - pelo valor atualizado, acrescido dos juros decorridos,
na hipótese de debêntures.
(6) Coleção das Leie. Brasília, (7):195, out.v'dez. 1976.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.zfev. 1991.
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Parágrafo único. Deverão ser constituídas provrsoes adequadas, a fim de ajustar o valor de avaliação constantes das
carteiras dos fundos ao valor provável de realização desses investimentas, com base em parecer técnico elaborado pelos bancos operadores, e ouvida a Superintendência de Desenvolvimento Regional respectiva.

Art. 8? Os Certificados de Investimentos poderão ser convertidos, mediante leilões especiais realizados nas bolsas de valores, em títulos pertencentes às carteiras dos fundos, de acordo
com suas respectivas cotações.
§ I? Caberá à Comissão de Valores Mobiliários, ouvidos
as agências de desenvolvimento regional e os bancos operadores, fixar as condições e os sistemas de:
I - conversão de que trata este artigo; e
II - negociação dos certificados de investimentos em bolsas de valores.
§ 2? Os bancos operadores poderão estipular pagamento
em moeda corrente de parcela do preço dos titulos ofertados nos
leilões especiais.
§ 3? Os Certificados de Investimentos referidos neste artigo poderão ser escriturais, mantidos em conta de depósito junto
aos bancos operadores.
Art. 9? As agências de desenvolvimento regional e os bancos operadores assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, 'detenham,
pelo menos, cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular de projeto beneficiário do incentivo, a aplicação,
nesse projeto, de recursos equivalentes a setenta por cento do
valor das opções de que trata o art. l?, inciso 1.
§ I? Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos
os limites de incentivos fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, ajustado ao Orçamento Anual dos
Fundos.
§ 2? Nos casos de participação conjunta, será obedecido o
limite mínimo de dez por cento do capital votante para cada
pessoa juridica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com recursos próprios.
Colo Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.Zfev . 1991.
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§ 3? O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções que forem realizadas a partir do
exercício seguinte ao da entrada em vigor desta lei.
§ 4? Relativamente aos projetos privados, não governamentais, voltados para a construção e exploração de vias de comunicação e transportes e de complexos energéticos considerados prioritários para o desenvolvimento regional, o limite rnínimo de que trata o § 2? deste artigo será de cinco por cento.
§ 5? Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo, aqueles cuja maioria do capital votante seja
controlada, direta ou indiretamente, pela mesma pessoa física
ou jurídica, compreendida também, esta última, como integrante do grupo.
§ 6? Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste
artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto.
§ 7? A aplicação dos recursos dos fundos relativos às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que se enquadrarem na hipótese deste artigo será realizada:
I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada.
sob a modalidade de ações escriturais com direito de voto, observadas as normas das sociedades por ações; e
II - nos casos de participação conjunta minoritária sob a
modalidade de ações ou debêntures conversíveis ou não em
ações.

Art. 10. Aos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional caberá:
I - no início de cada exercício, definir as diretrizes e
prioridades para orientar a programação orçamentária anual e
aprovar o Orçamento Anual dos Fundos;
II - aprovar os projetos merecedores das aplicações de recursos, observados os parâmetros e objetivos constantes dos
planos regionais de desenvolvimento.
§ l? Antes de ser submetido ao Conselho Deliberativo das
Superintendências de Desenvolvimento Regional, o projeto deverá receber parecer conclusivo favorável das Secretarias Executivas das respectivas superintendências, no prazo de cento e
oitenta dias, a partir de sua apresentação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.zfev. 1991.
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§ 2? O acompanhamento e a fiscalização dos projetos beneficiários serão realizados pelas Superintendências de Desenvolvimento Regional, as quais recorrerão ao concurso dos bancos operadores e de auditorias independentes.
§ 3? Os projetos aprovados e com implantação ainda não
iniciada, serão reavaliados pela Secretaria Executiva das Superintendências de Desenvolvimento Regional para efeito de enquadramento na sistemática ora estabelecida.
§ 4? Os bancos operadores ficam responsáveis pela conversão de que trata o art. 4? desta lei.
Art. 11. Os recursos dos fundos de que trata esta lei
destinar-se-ão, nos projetos a serem aprovados, à cobertura de
investimentos fixos, sendo:
I - nos casos de projetos industriais, preferencialmente
para máquinas, aparelhos e equipamentos; e
Il - nos demais projetos, as Superintendências de Desenvolvimento Regional estabelecerão, previamente, as inversões
fixas a serem admitidas para efeito de vinculação.
Parágrafo único. A aplicação de recursos do Finor e do Finam em projetos agropecuários somente se fará em regiões de
reconhecida vocação agropastor il, respeitadas as diretrizes governamentais de preservação ambiental e, em situação de conflito social, ouvido O Incra.
Art. 12. A aplicação dos recursos dos fundos será realizada em estrita consonância com os objetivos do projeto e em conformidade com todas as cláusulas condicionantes quando da
sua aprovação pelo Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento Regional.
§ I? O descumprimento do disposto no caput deste artigo
resultará:
I - no cancelamento, pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência, dos incentivos aprovados;
II - no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco
operador, das quantias recebidas, corrigidas monetariamente,
segundo a variação do BTNF, a partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de vinte por cento e de juros de um
por cento ao mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos
sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89. jan.zfev. 1991.
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§ 2? Sem prejuizo do disposto no § I? deste artigo,' a Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores as
penalidades previstas no art. 11, da Lei n? 6.385 171, de 7 de dezembro de 1976.
§ 3? Após o recolhimento dos recursos, a empresa beneficiária emissora fica autorizada a proceder a redução do capital
social, proporcionalmente às ações subscritas pelo fundo, com o
conseqüente cancelamento dos respectivos títulos.
Art. 13. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante procedimento administrativo, instaurado sob pena de responsabilidade, pelas Superintendências de Desenvolvimento Regional, com a participação de representante do banco operador, admitida ao infrator ampla defesa.
Art. 14. A falta de recolhimento, pela empresa beneficiária, dos valores apurados em processo, no prazo de trinta dias
contados da data do recebimento da comunicação do cancelamento, importará na execução judicial a ser promovida pela
agência de desenvolvimento regional.
Art. 15. As Importâncias recebidas, na forma do art. 11,
reverterão em favor do fundo correspondente, cabendo ao banco
operador respectivo, caso os titulos já tenham sido negociados,
promover a emissão de novas quotas.
Art. 16. Para efeito do disposto no art. 12, equipara-se à
aplicacão de recursos em desacordo com O projeto aprovado:
I - a paralisação ou suspensão das obras ou serviços
de implantação do empreendimento, sem prévia autorização da
autoridade competente; e
LI - o descumprimento dos cronogramas estabelecidos no
ato de aprovação do projeto, motivado por falta de aporte de recursos do grupo empreendedor, salvo motivo de força maior devidamente comunicado à Superintendência de Desenvolvimento
Regional e por ela reconhecido.
Art. 17. Considerar-se-ão solidariamente responsáveis pela aplicação dos recursos dos fundos liberados pelos bancos
operadores e recebidos a partir da data da publicação desta lei
a empresa titular do projeto e seus acionistas controladores.
(7) Coleção da.s Leis. Brasília, (7):70, out./dez. 1976.
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Art. 18. Cabe à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar a constituição, a organização, o funcionamento e a administração de Fundos Mútuos de Ações Incentivadas, inclusive estabelecer normas e práticas a serem observadas quanto à administração e composição das carteiras de titulos e valores mobiliários, bem assim quanto aos limites máximos de remuneração.
Art. 19. As empresas que tenham empreendimentos industriais e agroindustriais, em operação nas áreas de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e
da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), poderão depositar no Banco do Nordeste do Brasil S.A. e
no Banco da Amazônia S.A., respectivamente, para reinvestimento, quarenta por cento do valor do Imposto de Renda devido pelos referidos empreendimentos, calculados sobre o lucro
da exploração. acrescido de cinqüenta .por cento de recursos
próprios, ficando, porém, a liberação desses recursos condicionada à aprovação, pelas agências do desenvolvimento regional,
dos respectivos projetos técnico-econômicos de modernização ou
complementação de equipamento.
§ I? OS recursos de que trata este artigo, enquanto não
aplicados, serão corrigidos monetariamente pelo banco operador, com base na variação do BTNF.

§ 2? Poderá ser deduzida a quantia correspondente a dois
por cento do valor de cada parcela de recursos liberada, a ser
dividida, em partes iguais, entre a agência de desenvolvimento
regional e o banco operador, a titulo de custo de administração
do projeto.
§ 3? Na hipótese de o projeto não ser aprovado, caberá ao
banco operador devolver à empresa depositante a parcela de recursos próprios e recolher à União Federal o valor depositado
como incentivo.

Art. 20. Pela administração dos recursos dos Fundos de
Investimento, caberão as seguintes remunerações:
I - três por cento ao ano ao banco operador, devidos
mensalmente, calculados sobre o valor do patrimônio líquido do
respectivo fundo, a título de serviço de administração das carteiras;
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H - um e meio por cento ao banco operador, calculados,
sobre o valor de cada liberação de recursos pelo respectivo fundo, para custeio de atividades de pesquisa e promoção;
IH - três e meio por cento à Superintendência de Desenvolvimento Regional, calculados sobre o valor de cada liberação
de recursos pelo respectivo fundo, para custeio das atividades
de pesquisa e promoção relacionadas com as regiões beneficiadas com os incentivos e de análise, acompanhamento e fiscalização dos projetos.
Art. 21. As empresas beneficiárias dos recursos dos fundos ficam obrigadas, em cada exercício, a remeter à Comissão
de Valores Mobiliários e aos bancos operadores dos respectivos
fundos cópias das demonstrações financeiras devidamente audítadas por auditores independentes.
Art. 22. E assegurado aos beneficiários de projetos aprovados e em implantação, o direito à adoção de uma das seguintes alternativas.
I - opção pela sistemática de incentivos fiscais instituída
pela presente lei;
H - conclusão do empreendimento por meio de outras fontes de recursos.
Art. 23. A faculdade referida no art. i? será extinta no
prazo de dez anos, a contar do exercício financeiro de 1991. anobase de 1990, inclusive.
Art. 24. Os estatutos da companhia poderão excluir o direito de preferência nas subscrições das debêntures conversíveis em ações correspondentes a emissões a serem adquiridas, exclusivamente, com recursos dos fundos.
Art. 25. Aplicam-se ao Fundo de Recuperação Econômica
do Estado do Espírito Santo (Funres) e ao Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espirito Santo (Geres), no que couberem, as disposições desta lei.
Art. 26. Até doze meses após o início da legislatura a
iniciar-se em 1991, Comissão Mista do Congresso Nacional reavaliará os incentivos fiscais regionais, propondo as medidas
corretivas à luz de suas conclusões.
Art. 27. O Poder Executivo regulamentará a presente lei
no prazo de sessenta dias contados de sua publicação.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1l:7'89, jan./fev. 1991.
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Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.168, DE 16 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre as funções de confiança a
que se refere a Lei n? 7.59601, de 10 de abril
de 1987, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? As funções de confiança integrantes do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos a que
se refere o art. 3? da Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, são
transformados em Cargos de Direção (CD) e em Funções Gratificadas (FG).
§ I? Os atuais ocupantes de funções de confiança que
continuarem no exercício dos cargos de direção e das funções
gratificadas resultantes da transformação prevista neste artigo,
bem assim 08 que vierem a ser nomeados ou designados para
esses cargos ou funções, terão sua remuneração fixada nos termos dos Anexos I e II desta lei.
§ 2? O ocupante de cargo de direção poderá optar pela remuneração do CD ou pelo seu salário acrescido de verba de representação na proporção de cinqüenta e cinco por cento do valor do CD correspondente.
§ 3? Poderão ser nomeadas ou designadas para o exercício
de cargo de direção e função gratificada pessoas não pertencentes ao quadro ou tabela permanente da instituição de ensino,
até o máximo de dez por cento do total dos respectivos cargos e
funções.
§ 4? Os valores referidos no § I? serão revistos nas mesmas bases e épocas de reajustamento geral da remuneração dos
serviços públicos federais.
(1)

Coteceo das Leis. Brasília, (3):45, abr./jun. 1987.
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§ 5? Os ocupantes de cargo de direção e de funções gratificadas cumprirão, obrigatoriamente, o regime de tempo integral.
Art. 2? O Poder Executivo fixará, mediante decreto, no
prazo de trintas dias contados da data da publicação desta lei,
com base em proposta das instituições federais de ensino, o
quadro distributivo dos cargos de direção e das funções gratificadas.
Art. 3? São vedados, nas instituições federais de ensino, a
concessão e o pagamento de qualquer gratificação pela participação em órgão de deli beração coletiva ou por serviços especiais.
Art. 4? Os efeitos financeiros decorrentes do disposto nos
artigos precedentes vigorarão a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao da publicação do decreto a que se refere o art.
2?
Art. 5? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n? 209(21, de 21 de agosto, n? 228(31, de 21 de setembro e ri? 251(4), de 24 de outubro, todas do ano de 1990, serão
disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se o art. 32 do Plano único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pelo Decreto n:' 94.664(5), de 23 de julho de 1987, o Decreto n? 95.689(6), de
29 de janeiro de 1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da Repúhlíca.

FERNANDO COLLOR
José Luitgard Moura
de Figueiredo
Os anexos estão publicados no DO DE 17.1.1991, pág. 1252.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2508, jul.v'ago. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(5}:2931, set.Zout, 1990.

(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2984, set.Zout. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (6):193, jul./set. 1987.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (2):107, jan./mar. 1988.
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LEI N? 8.169, DE 17 DE JANEIRO DE 1991
Autoriza a utilização de recursos do
Fundo de Renovação da Marinha Mercante
em favor da, Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Istoyâbreel.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? É O Poder Executivo autorizado a conceder, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
IBNDES), em caráter excepcional, à Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro (Lloydbras), empréstimos com recursos e risco
do Fundo de Marinha Mercante, destinados exclusivamente à liberação e à armação de embarcações dessa companhia, objeto
de arresto no exterior, bem corno saldar dívida cuja inadimplência possa determinar novos impedimentos operacionais, no
montante até o limite de Cr$12.000.000.000,00 (doze bilhões de
cruzeiros).
Parágrafo único. Levantados os arrestos, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso N acionai a relação, destinação e
comprovação dos valores pagos com 08 recursos a que se refere
este artigo.
Art. 2? Esta lei em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da Repúblíca.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

Ozires Silva
LEI N? 8.170, DE 17 DE JANEIRO DE 19911')
Estabelece regras para a negociação de
reajustes das mensalidades escolares, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(*) Retificada no DO de 24.1.1991 (v. pág: 443 deste volume).
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Art. I? A fixação dos encargos educacionais, referentes ao
ensino nos estabelecimentos particulares de ensino de nível préescolar, fundamental, médio e superior será objeto de negociação entre os estabelecimentos. os alunos, os pais ou responsáveis, a partir de proposta apresentada pelo estabelecimento,
com base nos planejamentos pedagógico e econômico-financeiro
da instituição de ensino, procedendo. obrigatoriamente. à compatibilização dos preços com os custos, nestes incluidos os tributos e acrescidos da margem de lucro, até quarenta e cinco
dias antes do início das matrículas, que será considerada acordada, no caso de não haver discordância manifesta, na forma
desta lei.
§ 1? No caso de haver discordância em relação à proposta
apresentada, o processo de negociação iniciar-se-á no prazo
minimo de dez dias, a partir da data da publicação ou postagem
da proposta apresentada pelo estabelecimento, por iniciativa individual de qualquer pai ou responsável, apoiado por, no mínimo, dez por cento de outros pais ou responsáveis, com dependentes matriculados na instituição; por iniciativa da associação
de pais da referida instituição, com dependentes nela matriculados por iniciativa da Associação Estadual de Pais ou por iniciativa da Federação Nacional de Pais; sendo que, para os efeitos
desta lei, a associação de pais, ligada à instituição, deve ser integrada por, no mínimo, quarenta por cento dos pais ou responsáveis, com dependentes nela matriculados; a Associação Estadual de pais deve ser integrada por, no mínimo, quarenta por
cento das associações de pais, ligadas a cada instituição e a Federação Nacional de Pais deve ser integrada por, no mínimo,
quarenta por cento das associações estaduais existentes no
País.
§ 2? A iniciativa de qualquer das associações referidas no
parágrafo anterior deverá obter o apoiamento de, no mínimo,
dez por cento dos pais ou responsáveis pelos alunos matriculados na instituição.
§ 3? No caso das instituições privadas de ensino superior,
a iniciativa e a representação cabem ao respectivo diretório acadêmico.
§ 4? Não havendo acordo entre as partes, cabe recurso, em
primeiro lugar, para a instância. administrativa e, em segundo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.Zfev. 1991.
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lugar, para a instância judicial, nos termos do art. 5?', inciso
XXXV, da Constituição Federal.
§ 5? A instância administrativa, prevista neste artigo, Será exercida na Delegacia Regional do MEC, por uma comissão
de encargos educacionais, composta, paritariamente, por três
representantes indicados pelos sindicatos dos estabelecimentos
particulares e por três representantes indicados pelas associações estaduais de pais, ou por três representantes dos diretórios
acadêmicos, no caso de estabelecimento de ensino superior e será presidida pelo Delegado Regional do MEC, sem direito a voto
e decidirá no prazo de dez dias úteis.
§ 6? Persistindo o impasse, o presidente da Comissão de
Encargos Educacionais dará por encerrada a instância administrativa, cabendo às partes recorrer ao Poder Judiciário, que deverá apreciá-lo em rito sumaríssimo.
§ 7? A decisão retroage seus efeitos à data do efetivo recebimento dos valores pela instituição de ensino e as diferenças
serão compensadas, devidamente corrigidas, nos meses subseqüentes.

Art. 2? O valor dos encargos a que se refere o artigo anterior, uma vez acordado e homologado em contrato escrito, poderá ser reajustado pelo repasse de até setenta por cento do índice
de reajuste concedido aos professores e pessoal técnico e administrativo da instituição de ensino, em decorrência de lei, decisão judicial, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho,
e pelo repasse de até trinta por cento da variação do índice acumulado do IPC ou outro que o venha a substituir.
Art. 3? No caso de celebração de contratos de prestação
de serviços educacionais, os mesmos deverão obedecer o disposto na Lei n? 8.078 111, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Art. 4? São proibidas a suspensão de provas escolares, a
retenção de documentos de transferências ou o indeferimento
das matrículas dos alunos cuja inadimplência não decorrer de
encargos fixados definitivamente e reajustados nos termos desta lei.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5);2830, set./out. 1990.
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Art. 5? As unidades da Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade (CNEC) terão o valor de seus encargos estabelecidos pelas respecticas diretorias e Conselhos Cenecistas, integrados pelos sócios e pais de alunos.
Art. 6? Nas univeraidades, em decorrência de prerrogativas constitucionais, a negociação ocorrerá no âmbito do respectivo Conselho Universitário.

Art. 7? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n:' 176121, 183131, 207(4), 223151, 244161, 265(7 ) e 290181, de
1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos
do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal.
Art. 8? Às instituições referidas no art. 213 da Constituição, que descumprirem O disposto nesta lei, é vedado firmar
convênios ou receber recursos públicos.
Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas todas as disposições em contrário, especialmente o
Decreto-Lei n? 532191, de 19 de abril de 1969; a Lei n? 8.039 1101, de
30 de maio de 1990 e o art. 8? da Lei n? 8.030 1111, de 12 de abril
de 1990.
Brasília, 17 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Luitgsrd Moura
de Figueiredo
(2) Coleceo das Leis. Brasília, 182(2, t.l):942, mar./abr. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):966, mar.labr. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2504, jul.Zago. 1990.
i5l Coleçã.o das Leis. Brasília, 182(5):2918, set.vout. 1990.

Ooleceo das Leis.
(7) Coleção das Leis.
(8) Coleção da.s Leis.
(9) Coleção das Leis.

(6)

Brasília, 182(5):2963, set.vout. 1990.
Brasília, 182(6):3613, nov.Zdez . 1990.
Brasflia, 182(6):3698, nov.Zdez. 1990.
Brasília, (3):27, abr.Ziun. 1969.

(lO) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1811, mai.Zjun. 1990.
(11) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):779, mar.Zabr. 1990.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.rfev. 1991.
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LEI N? 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a política agrícola.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPiTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. I? Esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos e
as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece
as ações e instrumentos da política agrícola, relativamente às
atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das
atividades pesqueira e florestal.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por
atividade agrícola a produção, O processamento e a cornercialização dos produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais.
Art. 2? A política fundamenta-se nos seguintes pressupostos:
I - a atividade agrícola compreende processos físicos,
químicos e biológicos, onde os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-se às normas e
princípios de interesse público, de forma que seja cumprida a
função social e econômica da propriedade;
ri
o setor agrícola é constituído por segmentos como:
produção, insumos, agroindústria, comércio, abastecimento e
afins, os quais respondem diferenciadamente às políticas públicas e às forças de mercado;
UI - como atividade econômica, a agricultura deve proporcionar, aos que a ela se dediquem, rentabilidade compatível
com a de outros setores da economia;
IV - o adequado abastecimento alimentar é condição básica para garantir a tranqüilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico-social:
V
a produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais heterogêneos quanto à estrutura fundiária, condições edafoclimáticas, disponibilidade de infra-estrutura, capacidade empresarial, níveis tecnológicos e condições sociais, econômicas e
culturais;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):7-89, jam/fev. 1991.
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VI - o processo de desenvolvimento agrícola deve proporcionar ao homem do campo o acesso aos serviços essenciais:
saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação,
comunicação, habitação, saneamento, lazer e outros benefícios
sociais.
Art. 3? São objetivos da política agrícola:
I - na forma como dispõe o art. 174 da Constituição, o
Estado exercerá função de planejamento, que será determinante
para o setor público e indicativo para o setor prívado, destinado
a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividade e
suprir necessidades, visando assegurar o incremento da produção e da produtividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução das disparidades regionais;
II - sistematizar a atuação do Estado para que os diversos segmentos intervenientes da agricultura possam planejar
suas ações e investimentos numa perspectiva de médio e longo
prazos, reduzindo as incertezas do setor;
III - eliminar as distorções que afetam o desempenho
das funções econômica e social da agricultura;
IV - proteger o meio ambiente, garantir o
seu uso racional e estimular a recuperação dos recursos naturais;
V - (Vetado);
VI - promover a descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural, visando a complementariedade de ações com Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios. cabendo a estes assumir suas responsabilidades na
execução da política agrícola, adequando os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades;
VII -. compatibilizar as ações da política agrícola com as
de reforma agrária, assegurando aos beneficiários o apoio à sua
integração ao sistema produtivo;
VIII - promover e estimular o desenvolvimento da ciência
e da tecnologia agrícola pública e privada, em especial aquelas
voltadas para a utilização dos fatores de produção internos;
IX - possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor rural, na definição dos rumos da agricultura brasileira;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.z'fev. 1991.
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x - prestar apoio institucional ao produtor rural, com
prioridade de atendimento ao pequeno produtor e sua família;
XI estimular o processo de agroindustrialização junto às
respectivas áreas de produção;
XII - (Vetado]:
Art. 4?
referem~se

As

ações e instrumentos de -pol'ítica agrícola

a:

I
planejamento agrícola;
II
pesquisa agrícola tecnológica;
IH
assistência técnica e extensão rural;
IV
proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais;
V
defesa da agropecuária;
VI
informação agrícola;
VII
produção, comercialização, abastecimento e armazenagem;
VIII
associativismo e cooperativismo;
IX
formação profissional e educação rural;
X
investimentos públicos e privados;
XI
crédito rural;
XII
garantia da atividade agropecuária;
XIII
seguro agrícola;
XIV
tributação e incentivos fiscais;
XV
"irrigação e drenagem;
XVI
habitação rural;
XVII
eletrificação rural;
XVIII - ..mecanização agrícola;
XIX
crédito fundiário.
CAPITULO II
Da Organização Institucional
Art. 5? É instituído O Conselho Nacional de Política
Agrícola (CNPAI. vinculado ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara), COm as seguintes atribuições:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,
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I
II
III
IV

(Vetado);
(Vetado);
orientar a elaboração do Plano de Safra;
propor ajustamentos ou alterações na política agríco-

la;
V
(Vetado);
VI
manter sistema de análise e informação sobre a conjuntura econômica e social da atividade agrícola.
§ I? O Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA) será constituído pelos seguintes membros:
I
um do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamente;

II
um do Banco do Brasil S.A.;
III
dois da Confederação Nacional da Agricultura;
IV
dois representantes da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contagl:
V - dois da Organização das Cooperativas Brasileiras,
ligados ao setor agropecuário;
VI - um do Departamento Nacional da Defesa do
Consumidor;
VII
um da Secretaria do Meio Ambiente;
VIII - um da Secretaria do Desenvolvimento Regional;
IX - três do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara):
X - um do Ministério da Infra-Estrutura;
XI - dois representantes de setores econômicos privados
abrangidos pela Lei Agrícola, de livre nomeação do Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária (Mara);
XII - (Vetado);
§ 2? (Vetado).
§ 3? O Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA)
contará com uma Secretaria Executiva e sua estrutura funcional
será integrada por Câmaras Setoriais, especializadas em produtos, insumos, comercialização, armazenamento, transporte, crédito, seguro e demais componentes da atividade rural.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, Ian.zfev. 1991.

55
§ 4? As Câmaras Setoriais serão instaladas por ato e a critério do Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, devendo o
regimento interno do Conselho Nacional de Política Agrícola
(CNPA) fixar o número de seus membros e respectivas atribui-

ções.
§ 5?

O regimento interno do Conselho Nacional de Política
Agricola (CNPA) será elaborado pelo Ministro da Agricultura e
Reforma Agrária e submetido a aprovação do seu plenário.
§ 6? O Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA)
coordenará a organização de Conselhos Estaduais e Municipais
de Política Agrícola, com as mesmas finalidades, no âmbito de
suas competências.
§ 7? (Vetado).
§ 8? (Vetado).
Art. 6? A ação governamental para o setor agrtcola é organizada pela União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, cabendo:
I - (Vetado);
II - às entidades de administração direta e indireta dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o planejamento, a
execução, o acompanhamento. o controle e a avaliação de atividades especificas.
Art. 7? A ação governamental para o setor agrícola desenvolvida pela União, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios
e Municípios, respeitada a autonomia constitucional, é exercida
em sintonia, evitando-se superposições e paralelismos, conforme dispuser lei complementar prevista no parágrafo único do
art. 23 da Constituição.
CAPÍTULO III
Do Planejamento Agricola
Art. 8? O planejamento agrícola será feito em consonância
com o que dispõe O art. 174 da Constituição, de forma democrática e participativa, através de planos nacionais de desenvolvimento agrícola plurianuais, planos de safras e planos operativos anuais, observadas as definições constantes desta lei.
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(Vetado).
(Vetado).
3~
Os planos de safra e planos plurianuais considerarão
as especificidades regionais e estaduais, de acordo com a vocação agrícola e as necessidades diferenciadas de abastecimento,
formação de estoque e exportação.
§ 4~ Os planos deverão prever a integração das atividades
de produção e de transformação do setor agrícola, e deste com
os demais setores da economia.
Art. 9~ O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
(Mara) coordenará, a nível nacional, as atividades de planejamento agrícola, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios.
Art. 10. O Poder Público deverá:
I - proporcionar a integração dos instrumentos de planejamento agrícola com os demais setores da economia;
n - desenvolver e manter atualizada uma base de indicadores sobre o desempenho do setor agrícola, a eficácia da ação
governamental e os efeitos e impactos dos programas dos planos plurianuais.
CAPÍTULO IV
§

1~

§
§

2~

Da Pesquisa Agrícola
Art. 11. (Vetado).
Parágrafo único. É o Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária (Mara) autorizado a instituir o Sistema Nacional de
Pesquisa Agropecuária (SNPA), sob a coordenação da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e em convênio
com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, entidades públicas e privadas, universidades, cooperativas, sindicatos, fundações e associações.
Art. 12. A pesquisa agrícola deverá:
I - estar integrada à assistência técnica e extensão rural, aos produtores, comunidades e agroindústrias, devendo ser
gerada ou adaptada a partir do conhecimento biológico da integração dos diversos ecossistemas, observando as condições econômicas e culturais dos segmentos sociais do setor produtivo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, Ian.zfev. 1991.
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II - dar prioridade ao melhoramento dos materiais genéticos produzidos pelo ambiente natural dos ecossistemas, objetivando o aumento de sua produtividade, preservando ao máximo
a heterogeneidade genética;
II! - dar prioridade à geração e à adaptação de tecnologias agrícolas destinadas ao desenvolvimento dos pequenos
agricultores, enfatizando os alimentos básicos, equipamentos e
implementes agrícolas voltados para esse público;
IV - observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas para a sanidade animal e vegetal, respeitando a
preservação da saúde e do meio ambiente.
Art. 13. É autorizada a importação de material genético
para a agricultura desde que não haja proibição legal.
Art. 14. Os programas de desenvolvimento cientifico e tecnológico, tendo em vista a geração de tecnologia de ponta, merecerão nível de prioridade que garanta a independência e os parâmetros de competitividade internacional à agricultura brasileira.
CAPÍTULO V
Da Assistência Técnica e Extensão Rural
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. A assistência técnica e extensão rural buscarão
viabilizar, com o produtor rural, proprietário ou não, suas
famflias e organizações, soluções adequadas a seus problemas
de produção, gerência, beneficiamento, armazenamento, comercialização, industrialização, eletrificação, consumo, bem-estar e
preservação do meio ambiente.
Art. 17. O Poder Público manterá serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, sem paralelismo na área governamental ou privada, de caráter educativo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos produtores e suas formas associativas, visando:
I - difundir tecnologias necessárias ao aprimoramento
da economia agrícola, à conservação dos recursos naturais e à
melhoria das condições de vida do meio rural;
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II - estimular e apoiar a participação e a organização da
população rural, respeitando a organização da unidade familiar,
bem como as entidades de representação dos produtores rurais;
III - identificar tecnologias alternativas juntamente com
instituições de pesquisa e produtores rurais;
IV - disseminar informações conjunturais nas áreas de
produção agrícola, comercialização, abastecimento e agroindústria.
Art. 18. A ação de assistência técnica e extensão rural deverá estar integrada à pesquisa agrícola, aos produtores rurais
e suas entidades representativas e às comunidades rurais.

CAPÍTULO VI
Da Proteção ao Meío Ambiente e da
Conservação dos Recursos Naturais
Art. 19. O Poder Público deverá:
I - integrar, a nível de Governo Federal, os Estados, o
Distrito Federal, os Terr'itórios, os Municípios e as comunidades na preservação do meio ambiente e conservação dos recursos naturais;
II - disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da
água, da fauna e da flora;
III - realizar zoneamentos agroecológicos que permitam
estabelecer critérios para o disciplinamento e o ordenamento da
ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, bem como para a instalação de novas hidrelétricas;
IV - promover e!ou estimular a recuperação das áreas
em processo de desert.ificação;
V - desenvolver programas de educação ambiental, a
nível formal e informal, dirigidos à população;
VI - fomentar a produção de sementes e mudas de essências nativas;
VII - coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação das nascentes dos cursos d'água e do meio ambiente,
bem como o aproveitamento de dejetos animais para conversão
em fertilizantes.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):7-89, Ian.zfev. 1991.
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Parágrafo único. A fiscalização e o uso racional dos recursos naturais do meio ambiente é também de responsabilidade
dos proprietários de direito, dos beneficiários da reforma agrária e dos ocupantes temporários dos imóveis rurais.

Art. 20. As bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da conservação e da recuperação dos recursos naturais.
Art. 21. (Vetado).
Art. 22. A prestação de serviços e aplicações de recursos
pelo Poder Público em atividades agricolas devem ter por premissa básica o uso tecnicamente indicado, o manejo racional
dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.
Art. 23. As empresas que exploram economicamente
águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão
responsáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e
obrigadas a recuperação do meio ambiente, na área de abrangência de suas respectivas bacias hidrográficas.
Art. 24. (Vetado).

Art. 25. O Poder Público implementará programas de
estimulo às atividades criatórias de peixes e outros produtos de
vida fluvial, lacustre e marinha de interesse econômico, visando
ao incremento da oferta de alimentos e a preservação das espécies.
Art. 26. A proteção do meio ambiente e dos recursos naturais terá programas plurianuais e planos operativos anuais elaborados pelos órgãos competentes, mantidos ou não pelo Poder
Público, sob a coordenação da União e das Unidades da Federação.
CAPÍTULO VII
Da Defesa Agropecuária
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.

(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
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CAPÍTULO VIII
Da Informação Agrícola
Art. 30, O Ministério da Agricultura e Reforma -Agrária
(Mara}, integrado com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, manterá um sistema de informação
agrícola ampla para divulgação de:
I - previsão de safras por Estado, Distríto Federal e
Território, incluindo estimativas de área cultivada ou colhida,
produção e produtividade;
II - preços recebidos e pagos pelo produtor, com a composição dos primeiros até os mercados atacadistas e varejistas,
por Estado, Distrito Federal e Território;
III - valores e preços de exportação FOB, com a decomposição dos preços até o interior, a nível de produtor, destacando as taxas e impostos cobrados;
IV - valores e preços de importação CIF, com a decomposição dos preços dos mercados internacionais até a colocação
do produto em portos brasileiros, destacando, taxas e impostos
cobrados;
V
(Vetado);
VI
custos de produção agrícola;
VII
(Vetado);
VIII
(Vetado);
IX
dados de meteorologia e climatologia agrícolas;
X
(Vetado);
XI
(Vetado);
XII
(Vetado);
XIII
pesquisas em andamento e os resultados daquelas
já concluídas,
Parágrafo único, O Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária (Mara) coordenará a realização de estudos e análises
detalhadas do comportamento dos mercados interno e externo
dos produtos agrícolas e agroindustriais, informando sua apropriação e divulgação para o pleno e imediato conhecimento dos
prod utores rurais e demais agentes do mercado.
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CAPÍTULO IX
Da Produção, da Comercialização,
do Abastecimento e da Armazenagem
Art. 31. O Poder Público formará, localizará adequadamente e manterá estoques reguladores e estratégicos, visando
garantir a compra do produtor, na forma da lei, assegurar o
abastecimento e regular o preço do mercado interno.
§ I? Os estoques reguladores devem contemplar, prioritariamente, os produtos básicos.
§ 2? (Vetado).
§ 3? Os estoques reguladores devem ser adquiridos preferencialmente de organizações associativas de pequenos e médios
produtores.
§ 4? (Vetado).
§ 5? A formação e a liberação destes estoques obedecerão
regras pautadas no princípio da menor interferência na livre CO~
mercialização privada. observando-se prazos e procedimentos
pré-estabelecidos e de amplo conhecimento público, sem ferir a
margem minima do ganho real do produtor rural, assentada em
custos de produção atualizados e produtividades médias históricas.

Art. 32. (Vetado.
Art. 33. (Vetado).
§ I? (Vetado).
§ 2? A garantia de preços mrmmos far-se-á através de financiamento da comercialização e da aquisição dos produtos
agricolas amparados.
§ 3? Os alimentos considerados básicos terão tratamento
privilegiado para efeito de preço minimo.
Art. 34. (Vetado).
Art. 35. As vendas dos estoques públicos serão realizadas
através de leilões em bolsas de mercadorias, ou diretamente,
mediante licitação pública.
Art. 36. O Poder Público criará estimulos para a melhoria
das condições de armazenagem, processamento, embalagem e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.Zfev. 1991.

redução de perdas em nível de estabelecimento rural, inclusive
comunitário.
Art. 37. É mantida, no território nacional, a exigência de
padronização, fiscalização e classificação de produtos vegetais e
animais, subprodutos e derivados e seus resíduos de valores
econômico, bem como dos produtos agrícolas destinados ao consumo e à industrialização para o mercado interno e externo.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 38. (Vetado).
Art. 39. (Vetado).
Art. 40. (Vetado).
Art. 41. (Vetado).
Art. 42. É estabelecido, em caráter obrigatório, o cadastro
nacional de unidades armazenadoras de produtos agricolas.

CAPiTULO X
Do Produtor Rural, da Propriedade
Rural e sua Função Social
Art. 43.
Art. 44.

(Vetado).
(Vetado).

CAPiTULO XI
Do Associativismo e do Cooperativismo

Art. 45. O Poder Público apoiará e estimulará os produtores rurais a se organizarem nas suas diferentes formas de associações, cooperativas, sindicatos. condomínios e outras, através
de:
I - inclusão, nos currículos de I? e 2? graus, de matérias
voltadas para o associativismo e cooperativismo;
H - promoção de atividades relativas à motivação, organização, legislação e educação associativista e cooperativista
para o público do meio rural;
IH - promoção das diversas formas de associativismo como alternativa e opção para ampliar a oferta de emprego e de
integração do trabalhador rural com o trabalhador urbano;
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IV - integração entre os segmentos cooperativistas de
produção, consumo, comercialização, crédito e de trabalho;
V - a implantação de agroindústrias.
Parágrafo único. O apoio do Poder Público será extensivo
aos grupos indígenas, pescadores artesanais e àqueles que se
dedicam às atividades de extratívismo vegetal não predatório.
Art. 46. (Vetado)
CAPÍTULO XII
Dos Investimentos Públicos
Art. 47. O Poder Público deverá implantar obras que tenham como objetivo o bem-estar social de comunidades rurais,
compreendendo, entre outras:
a) barragens, açudes, perfuração de poços, diques e comportas para projetos de irrigação, retificação de cursos de água
e drenagens de áreas alagadiças;
b) armazéns comunitários;
c) mercados de produtor;
di estradas;
el escolas e postos de saúde rurais;
f) energia;
gl comunicação;
h I saneamento básico;
i) lazer.
CAPÍTULO XIII
Do Crédito Rural
Art. 48. O crédito rural, instrumento de financiamento da
atividade rural, será suprido por todos os agentes financeiros
sem discriminação entre eles, mediante aplicação compulsória,
recursos próprios livres, dotações das operações oficiais de crédito, fundos e quaisquer outros recursos, com os seguintes objetivos:
I - estimular os investimentos rurais para produção, extrativismo não predatório, armazenamento, beneficiamento e
Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan./fev. 1991.
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instalação de agroindústria, sendo esta quando realizada por
produtor rural ou suas formas associativas;
H - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção, do extrativisrno não predatório e da comercialização de
produtos agropecuários;
111 - incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada
conservação do solo e preservação do meio ambiente;
IV - (Vetado)
V - propiciar, através de modalidade de crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais;
VI - desenvolver atividades florestais e pesqueiras.
Art. 49. O crédito rural terá como beneficiários produtores
rurais extrativistas não predatórios e indígenas, assistidos por
instituições competentes, pessoas físicas ou jurídicas que, embora não conceituadas como produtores rurais, se dediquem às
seguintes atividades vinculadas ao setor:
I - produção de mudas ou sementes básicas, fiscalizadas
ou certificadas;
II
produção de sêmen para inseminação artificial e embriões;
IH
atividades de pesca artesanal e aqüicultura para fins
comerciais;
IV - atividades florestais e pesqueiras.
Art. 50. A concessão de crédito rural observará os seguintes preceitos básicos:
I
idoneidade do tomador;
H - fiscalização pelo financiador;
HI - liberação do crédito diretamente aos agricultores ou
por intermédio de suas associações formais ou informais, ou organizações cooperativas;
IV - liberação do crédito em função do ciclo da produção
e da capacidade de ampliação do financiamento;
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v - prazos e épocas de reembolso ajustados à natureza e
especificidade das operações rurais, bem como à capacidade de
pagamento e às épocas normais de comercialização dos bens
produzidos pelas atividades financeiras.
§ l? (Vetado)
§ 2? Poderá exigir-se dos demais produtores rurais contrapartida de recursos próprios, em percentuais diferenciados, tendo em conta a natureza e o interesse da exploração agrícola.
§ 3? A aprovação do crédito rural levará sempre em conta
o zoneamento agroecológico.
Art. 51. (Vetado)
Art. 52. O Poder Público assegurará crédito rural especial
e diferenciado aos produtores rurais assentados em áreas de reforma agrária.
Art. 53. (Vetado)
Art. 54. (Vetado)
CAPÍTULO XIV
Do Crédito Fundiário
Art. 55.

(Vetado)
CAPÍTULO XV
Do Seguro Agricola

Art. 56. E instituido o seguro agrícola destinado a:
I - cobrir prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam
bens fixos e semifixos ou semoventes;
II - cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais,
pragas, doenças e outros que atinjam plantações.
Parágrafo único. As atividades florestais e pesqueiras serão amparadas pelo seguro agricola previsto nesta lei.
Art. 57. (Vetado)
Art. 58. A apólice de seguro agrícola poderá constituir garantia nas operações de crédito rural.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, [an.rfev. 1991.
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CAPÍTULO XVI
Da Garantia da Atividade Agropecuária
Art. 59. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro}, instrumento de política agrícola instituído pela
Lei n? 5.969111, de 11 de dezembro de 1973, será regido pelas disposições desta lei e assegurará ao produtor rural:
I - a exoneração de obrigações financeiras relativas a
operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações;
n - a indenização de recursos próprios utilizados pelo
produtor em custeio rural, quando ocorrer perdas em virtude
dos eventos citados no inciso anterior.
Art. 60. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro I será custeado:
I - por recursos provenientes da participação dos produtores rurais;
II - por outros recursos que vierem a ser alocados ao
programa;

In - pelas receitas auferidas da aplicação dos recursos
dos incisos anteriores.
Art. 61. (Vetado)
Art. 62. (Vetado)
Art. 63. (Vetado)
Art. 64. (Vetado)
Art. 65. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) cobrirá integral ou parcialmente:
I - os financiamentos de custeio rural;
n - os recursos próprios aplicados pelo produtor em custeio rural, vinculados ou não a financiamentos rurais.
Parágrafo único. Não serão cobertos os prejuízos relativos
a exploração rural conduzida sem a observância da legislação e
{I} Coleção das Leis. Brasília, (7):92, out./dez. 1973.
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normas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
(Proagro).

Art. 66. Competirá à Comissão Especial de Recursos
(CER) decidir, em única instância administrativa, sobre recursos relativos à apuração de prejuízos e respectivas indenizações
no âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
(Proagro].
CAPÍTULO XVII
Da Tributação e dos Incentivos Fiscais
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
(Vetado I
(Vetado)
CAPÍTULO XVIII

Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural
Art. 77. (Vetado)
Art. 78. (Vetado)
Art. 79. (Vetado)
Art. 80. (Vetado)
Art. 8L São fontes de recursos financeiros para o crédito
rural:
I
(Vetado)
II
programas oficiais de fomento;
III
caderneta de poupança rural operadas por instituições públicas e privadas;
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IV - recursos financeiros de origem externa, decorrentes
de empréstimos, acordos ou convênios, especialmente reservados para aplicações em crédito rural;
V
recursos captados pelas cooperativas de crédito ruo
ral;
VI
multas aplicadas a instituições do sistema financeíro pelo descumprimento de leis e normas de crédito rural;
VII
(Vetado)
VIII
recursos orçamentários da União;
IX
(Vetado)
X
outros recursos que venham a ser alocados pelo Poder Público.
Art. 82. São fontes de recursos financeiros para o seguro
agrícola:
I
os recursos provenientes da participação dos produ'
tores rurais, pessoa física e jurídica. de suas cooperativas e associações;
II
(Vetado)
III - (Vetado)
IV - multas aplicadas a instituições seguradoras pelo
descumprimento de leis e normas do seguro rural;
V - os recursos previstos no art. 17 do Decreto-Lei 'u?
7312), de 21 de novembro de 1966;
VI - dotações orçamentárias e outros recursos alocados
pela União; e
VII - (Vetado)
Art. 83. (Vetado)
§ I? (Vetado)
§ 2? (Vetado I

CAPÍTULO XIX
Da Irrigação e Drenagem
Art. 84. A política de irrigação e drenagem será executada
em todo o território nacional, de acordo com a Constituição e
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):166, out./dez. 1966.
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com prioridade para áreas de comprovada aptidão para irrigação, áreas de reforma agrária ou de colonização e projetos públicos de irrigação.
Art. 85. Compete ao Poder Público:
I - estabelecer as diretrizes da política nacional de irrigação e drenagem, ouvido o Conselho Nacional de Política
Agrícola (CNPA);
II
coordenar e executar o programa nacional de írrrgação:
UI
baixar normas objetivando o aproveitamento racional dos recursos hídricos destinados à irrigação, promovendo a
integração das ações dos órgãos federais, estaduais, municipais
e entidades públicas, ouvido o Conselho Nacional de Politica
Agrícola (CNPA);
IV - apoiar estudos para a execução de obras de infraestrutura e outras referentes ao aproveitamento das bacias hidrográficas, áreas de rios perenizados ou vales irrigáveis, com
vistas a melhor e mais racional utilização das águas para irrigação;

V
instituir linhas de financiamento ou incentivos, prevendo encargos e prazos, bem como modalidades de garantia
compatíveis com as características da agricultura irrigada, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA).
Art. 86. (Vetado)

CAPÍTULO XX
Da Habitação Rural
Art. 87. É criada a politica de habitação rural, cabendo à
União destinar recursos financeiros para a construção e/ou recuperação da habitação rural.
§ I? Parcela dos depósitos da Caderneta de Poupança Rural será destinada ao financiamento da habitação rural.
§ 2? (Vetado)
Art. 88. (Vetado)
Art. 89. O Poder Público estabelecerá incentivos fiscais
para a empresa rural ou para o produtor rural, nos casos em
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, Ian.vfev. 1991.
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que sejam aplicados recursos próprios na habitação para o pro-

dutor rural.
Art. 90.
Art. 9l.
Art. 92.

(Vetado)
(Vetado)
(Vetado)
CAPÍTULO XXI
Da Eletrificação Rural

Art. 93. Compete ao Poder Público implementar a política
de eletrificação rural, com a participação dos produtores rurais,
cooperativas e outras entidades associativas.
§ 1? A política de energização rural e agroenergia engloba
a eletrificação rural, qualquer que seja sua fonte de geração, o
reflorestamento energético e a produção de combustíveis, a partir de culturas, da biomassa e dos resíduos. agrícolas.
§ 2? Entende-se por energização rural e agroenergia a produção e utilização de ínsumos energétícos relevantes à produção
e produtividade agrícola e ao bem-estar social dos agricultores e
trabalhadores rurais.

Art. 94. O Poder Público incentivará prioritariamente:
I - ativídades de eletrificação rural e cooperativas rurais, através de financiamentos das instituições de crédito oficiais, assistência técnica na implantação de projetos e tarifas de
compra e venda de energia elétrica, compatíveis com os custos
de prestação de serviços;
H - a construção de pequenas centrais hidrelétricas e termoelétricas de aproveitamento de resíduos agrícolas, que objetivem a eletrificação rural por cooperativas rurais e outras formas associativas;
rII - os programas de florestamento energético e manejo
florestal, em conformidade com a legislação ambiental, nas propriedades rurais;
IV - o estabelecimento de tarifas diferenciadas horozonais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1);7-89, jan.Zfev. 1991.
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Art. 95.

As empresas concessionárias de energia elétrica

deverão promover a capacitação de mão-de-obra a ser emprega-

da nas pequenas centrais referidas no inciso II do artigo anterior.

CAPiTULO XXII
Da Mecanização Agrícola
Art. 96. Compete ao Poder Público implementar um conjunto de ações no âmbito da mecanização agrícola, para que,
com recursos humanos, materiais e financeiros, alcance:
I - preservar e incrementar o parque nacional de máquinas agrícolas. evitando-se o sucateamento e obsolescência, proporcionando sua evolução tecnológica;
II - incentivar a formação de empresas públicas ou privadas com o objetivo de prestação de serviços mecanizados à
agricultura, diretamente aos produtores e através de associações ou cooperativas;
III - fortalecer a pesquisa nas universidades e institutos
de pesquisa e desenvolvimento na área de máquinas agrícolas,
assim como os serviços de extensão rural e treinamento em mecanização;
IV - aprimorar os centros de ensaios e testes para o desenvolvimento de máquinas agrícolas;
V - (Vetado)
VI - divulgar e estimular as práticas de mecanização que
promovam a conservação do solo e do meio ambiente.
CAPiTULO XXIII
Das Disposições Finais
Art. 97. No prazo de noventa dias da promulgação desta
lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre: produção, comercialização e uso de
produtos biológicos de uso em imunologia e de uso veterinário,
corretivos, fertilizantes e inoculantes, sementes e mudas, alimentos de origem animal e vegetal, código e uso de solo e da
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.Zfev. 1991.
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água, e reformulando a legislação que regula as atividades dos
armazéns gerais.
Art. 98. É o Poder Executivo autorizado a outorgar concessões remuneradas de uso pelo prazo máximo de até vinte e
cinco anos. sobre as faixas de domínio das rodovias federais,
para fins exclusivos de implantação de reflorestamentos.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo
deverão obedecer às normas específicas sobre a utilização de
bens públicos e móveis, constantes da legislação pertinente.
Art. 99. A partir do ano seguinte ao de promulgação desta
lei. obriga-se o proprietário rural, quando for o caso, a recompor em sua propriedade a Reserva Florestal Legal, prevista na
Lei n? 4.771131, de 1965, com a nova redação dada pela Lei n?
7.803141, de 1989, mediante o plantio, em cada ano, de pelo menos um trinta avos da área total para complementar a referida
Reserva Florestal (RFL).
§ I? (Vetado)
§ 2? O reflorestamento de que trata o caput deste artigo
será efetuado mediante normas que serão aprovadas pelo órgão
gestor da matéria.
Art. 100. (Vetado)
Art. 101. (Vetado)
Art. 102. O solo deve ser respeitado como patrimônio natural do País.
Parágrafo UnICO. A erosão dos solos deve ser combatida
pelo Poder Público e pelos proprietários rurais.
Art. 103. O Poder Público, através dos órgãos competentes, concederá incentivos especiais ao proprietário rural que:
I - preservar e conservar a cobertura florestal nativa
existente na propriedade;
II - recuperar com espécies nativas ou ecologicamente
adaptadas as áreas já devastadas de sua propriedade;
III - sofrer limitação ou restrição no uso de recursos naturais existentes na sua propriedade, para fins de proteção dos
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):157, juL/set. 1965.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1556, jul.lago. 1989.
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ecossistemas, mediante ato do órgão competente, federal ou estadual.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se
incentivos:
I - a prioridade na obtenção de apoio financeiro oficial,
através da concessão de crédito rural e outros tipos de financiamentos, bem como a cobertura do seguro agrícola concedidos
pelo Poder Público.
II - a prioridade na concessão de benefícios associados a
programas de infra-estrutura rural, notadamente de energização, irrigação, armazenagem, telefonia e habitação;
lU - a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência técnica e de fomento, através dos órgãos competentes;
IV - o fornecimento de mudas de espécies nativas elou
ecologicamente adaptadas produzidas com a finalidade de recompor a cobertura florestal; e
V - o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de preservação, conservação e recuperação ambiental.
Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais consideradas de preservação permanente e de reserva legal, previstas na
Lei n? 4.771, de 1965, com a nova redação dada pela Lei n?
7.803, de 1989.
Parágrafo único. A isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) estende-se às áreas da propriedade rural de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por
ato do órgão competente - federal ou estadual - e que ampliam as restriçães de uso previstas no caput deste artigo.
Art. 105. (Vetado)
Art. 106. É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
(MARAI autorizado a firmar convênios ou ajustes com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municipios, entidades
e órgãos públicos e privados, cooperativas, sindicatos, universidades, fundações e associações, visando ao desenvolvimento
das atividades agropecuárias, agroindustriais, pesqueiras e florestais, dentro de todas as ações, instrumentos, objetivos e atividades previstas nesta lei.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.lfev. 1991.
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Art. 107.

Esta lei entra em vigor na data de sua publica-

ção.

Art. 108. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera Mano Filho
LEI N? 8.172, DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Restabelece o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, o
Presidente da República, nos termos do § 3? do art. 66 da Constituição, sancionou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do
Senado Federal, nos termos do § 7? do mesmo artigo, promulgo
a seguinte lei:
Art. I? Fica restabelecido o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (FNDCT), criado pelo DecretoLei n? 719, de 31 de julho de 1969.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo os efeitos a partir de 5 de outubro de 1990.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de janeiro de 1991.
NELSON CARNEIRO
Presidente
LEI N? 8.173, DE 30 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
qüinqüênio 1991/1995 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, janJfev. 1991.
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Art. I? Esta lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o
qüinqüênio 1991/1995, que, de conformidade com o disposto no
art. 165, § I?, da Constituição, estabelece, para o período, de
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras
delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração
continuada.
§ 1::' Para cumprimento das disposições constitucionais
que disciplinam o Plano Plurianual, consideram-se:
I - diretrizes, o conjunto de critérios de ação e de decisão que deve disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos no processo de planejamento;
I! - objetivos, os resultados que se pretende alcançar
com a realização das ações governamentais;
lI! - metas, a especificação e a quantificação física dos
objetivos estabelecidos.
§ 2? As diretrizes, os objetivos, as metas e as despesas, a
que se refere este artigo, são especificados 'nos anexos desta lei,
observada a seguinte estruturação:
a) Anexo I - Diretrizes e Objetivos Gerais;
b) Anexo I! - Diretrizes e Metas Setoriais;
c) Anexo III - Relação dos Projetos Prioritários;
d) Anexo IV - Quadros das Despesas.
Art. 2? (Vetado)
§ I? (Vetado)
§ 2? (Vetado)
Art. 3? Para os fins do disposto no art. 35, § I?, do inciso
I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, são relacionados, no Anexo III desta lei, os projetos prioritários do
Plano Plurianual para O qüinqüênio 1991/1995.
Art. 4? Os valores financeiros - despesas e necessidades
de recursos - contidos nesta lei estão orçados a preços vigentes
em maio de 1990 e serão atualizados, em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, pela variação entre o valor médio
no exercício, do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o valor do
IPC do mês de maio de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan./fev. 1991.
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Art. 5? O Plano Plurianual de que trata esta lei, ao longo
de sua vigência. somente poderá ser revisado, ou modificado,
através de lei especifica, sendo que o projeto de lei relativo à
primeira revisão deverá ser encaminhado ao Congresso N acional por ocasião da abertura da Sessão Legislativa de 1992.
§ I? Revisões do Plano Plurianual 1991/1995, nas condições e limites de que trata o ceput. deste artigo, deverão observar o seu ajustamento às circunstâncias emergentes no contexto
social, econômico e financeiro, bem corno a continuidade do processo de reestruturação do gasto pú hlico federal.
§ 2? A reestruturação do gasto público federal terá como
objetivos básicos:
a) assegurar o equilíbrio nas contas públicas;
b) aumentar os níveis de investimento público federal, em
particular os voltados para a área social e para infraestrutura
econômica;
c) ajustar a execução das políticas públicas federais a uma
nova conformação do Estado, que privilegie as iniciativas e a
capacidade gerencial do setor privado e, ao mesmo tempo, fortaleça as inerentes ao Poder Público;
d) rever o papel regulador do Estado, com vistas à consolidação de uma economia de mercado moderna, competitiva e SU~
jeita a controles sociais;
e) conferir racionalidade e austeridade ao gasto público federal;
f) elevar o nível de eficiência do gasto público, mediante
melhor discriminação e maior articulação dos dispêndios efetivados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios.
§ 3? Para consecução dos objetivos referidos no parágrafo
anterior, o Poder Executivo adotará as seguintes linhas de
ação:
a) redução da participação relativa dos gastos com pessoal
na despesa pública federal;
b) modernização e racionalização da Administração Pública
Federal;
c) privatização de participações societárias, bens ou instalações de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, Ian.zfev. 1991.
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União, de conformidade com o Programa Nacional de Desestatização, criado pela Lei n? 8.031 (l), de 12 de abril de 1990;
d) alienação de imóveis e de outros bens e direitos integrados do ativo permanente de órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional;
e) transferência de encargos públicos para os Estados, Distrito Federal e Municípios;
fi (Vetado);
Art. 6? São recriados temporariamente, no período abrangido por esta lei, todos os fundos, constantes dos Orçamentos
da União para 1990 e 1991, extintos nos termos do art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, mantidas suas
denominações e respectiva legislação em vigor na data de sua
extinção.
§ I? OS fundos recriados nos termos deste artigo serão extintos ao final do primeiro exercício financeiro subseqüente à
publicação da lei complementar de que trata o art. 165, § 9?, da
Constituição Federal, caso não tenham sido ratificados pelo
Congresso N acional, através de lei, até o final do sexto mês anterior ao prazo de extinção estabelecido neste parágrafo.
§ 2? No prazo de três meses após a publicação da lei complementar de que trata o art. 165, § 9?, da Constituição Federal,
o Poder Executivo encaminhará ao Congresso N acionai projeto
de lei para tramitação em regime de urgência, definindo:

I - todos os fundos a serem ratificados, bem como as alterações que se fizerem necessárias em sua legislação. tendo em
vista a adequação à lei complementar de que trata este artigo;
II
todos os fundos que serão extintos nos termos deste
artigo;
III
a destinação do patrimônio e dos recursos remanescentes dos fundos após sua extinção.
Art. 7? (Vetado).
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l)):782, mar.vabr. 1990.
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Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados em Suplemento do DO de 31.1.1991.

LEI N? 8.174, DE 30 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre principies de Política
Agrícola, estabelecendo atribuições ao
Conselho Nacional de Política Agricola
(CNPA), tributação camoeneetárie de produtos agrícolas, amparo ao pequeno produtor e regras de fixação e liberação dos estoques públicos.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n:' 293111, de 1991, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. I? Além das atribuições do Conselho Nacional de
Política Agrícola definidas em lei, compete ainda àquele colegiado:
I - controlar a aplicação da Política Agrícola, especialmente no que concerne ao fiel cumprimento dos seus objetivos e
a adequada aplícação dos recursos destinados ao setor;
II - orientar na identificação das prioridades a serem estabelecidas no Plano de Diretrizes Agrícolas, tendo em vista o
disposto no inciso anterior;
UI - opinar sobre a pauta dos produtos amparados pela
política de garantia dos preços mínimos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, que deverão ser publicados, pelo menos, 60 dias antes do plantio, mantendo-se
atualizados até a comercialização da respectiva safra, considerando as sazonalidades regionais; e
(1)

V. pág. 98 deste volume.
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IV - assessorar o Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária na fixação, anualmente, dos volumes mínimos do esteque regulador e estratégico para cada produto, tipo e localização, levando-se em conta as necessárias informações do Governo e da iniciativa privada.
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Agrícola
será presidido pelo Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 2? Os produtos agrícolas que receberem vantagens,
estímulos tributários ou subsídios diretos ou indiretos no país
de origem, desde que os preços de internação no mercado nacíonal caracterizem-se em concorrência desleal ou predatória, terão
tributação compensatória, ouvido o Conselho Nacional de
Politica Agrícola (CNPA)_
Art. 3? Os estoques públicos serão liberados pelo Poder
Público quando os preços de mercado se situarem acima de um
preço de intervenção, atendidas as regras disciplinadoras da intervenção do governo no mercado.
Art. 4? Os preços de garantia dos produtos de consumo
alimentar básico da população, nas operações de financiamento
e garantia de compra pelo Governo Federal, realizadas com pequenos produtores, deverão guardar equivalência COm os valores dos financiamentos de custeio de forma a evitar a defasagem entre o preço de garantia e o débito COm o agente financeiro.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãc.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de janeiro de 1991; 170? da Independência e 103? da República.
NELSON CARNEIRO

LEI N? 8.175, DE 31 DE JANEIRO DE 1991
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Esta lei e seus anexos estão publicados em Suplemento ao DO de 1?2.1991,
pégs. 1 a 839.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.Zfev. 1991.

TiTULO I
Das Disposições Comuns
CAPiTULO ÚNICO
Art. I? Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1991, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
H - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas
as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Federal direta ou indireta, bem como os fundos e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público; e
IH - o Orçamento de Investimento das empresas em que a
União direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com o direito a voto.
TiTULO H
Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CAPiTULO I
Da Estimativa da Receita
Seção Ünice

Da Receita Total
Art. 2? A Receita Total é estimada, no mesmo valor da
Despesa Total, em Cr$52.809.946.118.000,OO (cinqüenta e dois trilhões, oitocentos e nove bilhões, novecentos e quarenta e seis
milhões e cento e dezoito mil cruzeiros).
Art. 3? As receitas originadas da arrecadação de tributos,
contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na Parte II, em anexo a
esta lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.Zfev. 1991.
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Especificação
1 -

Valor

Receita do Tesouro

1.1 -

1.2 -

49.411.538.337
30.339.818.552

Receitas Correntes
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

12.596.370.474
16.870.774.483
116.281.057
184.564
8.600.655
261.431.300
265.872.215
220.303.804

19.071.719.785
12.579.666.595
605.887.505
2.470.083.534
3.416.082.151

2 -

Receitas de Outras Fontes de Entidades da Administração Indireta, Inclusive Fundos e Fundações Publicas (excluídas as transferências do Tesouro Nacional).
2.1 - Receitas Correntes

2.2 -

3.398.407.781
2.691.771.431
706.636.350

Receitas de Capital

Total

52.809.946.118

CAPÍTULO II
Da Fixação da Despesa

Seção I
Da Despesa Total
Art. 4? A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:
I - no Orçamento Fiscal, em Cr$33.697.945.835.000,OO (trinta e três trilhões, seiscentos e noventa e sete bilhões, novecentos e quarenta e cinco milhões e oitocentos e trinta e cinco mil
cruzeiros); e
II - no
Orçamento da Seguridade Social, em
Cr$19.112.000.283.000,OO (dezenove trilhões, cento e doze bilhões
e duzentos e oitenta e três mil cruzeiros).
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1}:7-89, jan.zfev. 1991.

Seção II
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5? A despesa fixada à conta de recursos previstos
neste Titulo, observada a programação constante na Parte I, em
anexo a esta lei, apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:

c-s 1.000,00

--_._----~,.-,~,-~.,~-~,----------.,.,,~----,._~--_._~'"------~-,,------._._--

Dísmbuíeso por Órgãos

Tesouro

Câmara dos Deputados
Senado Federal
Tribunal de Contas da União
Supremo Tribunal Federal
Superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal
Justiça Militar
Justiça Eleitoral
Justiça do Trabalho
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Presidência da República
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
Ministério da Ação Social
Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento
Ministério da Educação
Ministério do Exército
Ministério da Infra-Estrutura
Ministério da Justiça
Ministério da Marinha
Ministério Público da União
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e da Previdência Social
Encargos Financeiros da União
Encargos Previdenciários da União
Transferências li Estados, DF e Municípios
Operações Oficiais de Crédito
Entidades em extinção, dissolução ou privatizaçáo

140.196.665
121.078.286
45.849.065
13.708.752
43.566.742
127.405.600
13.328.098
64.35'2.745
285.905.845
26.279.317
859.947.433
644.058.337
908.396.342
1.167.561.317
968.235.991
1.730.122.149
684.141.061
1.025.987.751
176.074.441
508.362.453
30.546.201
87.807.324
1.461.906.752
13.292.550.723
14.485.580.496
1.704.887.065
5.378.280.210
3.175.117.951
113.035.589

Subtotal

49.284.320.701

Reserva de Contingência
Total

Outras Fontes

73.01;,.140
145.937.497
64.229.881
1.582.085
1.572.613.477
292.247.449
42.340.605
196.727.235
26.734.267
142.829.935
17.238
59.257.141
780.877.831

3.398.407.781

140.196.665
121.078.286
45.849.065
13.708.752
43.566.742
127.405.600
13.328.098
64.352.745
285.905.845
26.279.317
932.960.573
789.995.834
972.626.223
1.169.143.402
2.540.849.468
2.022.369.598
726.481.666
1.222.714.986
202.808.708
651.192.388
30.546.201
87.824.562
1.521.163.893
14.073.428.554
14.485.580.496
1.704.887.065
5.378.280.210
3.175.117.951
113.085.589
52.682.728.482
127.217.636

127.217.636
49.411.538.337

Total

3.398.407.781

Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.lfev. 1991.
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Parágrafo único. O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades
orçamentárias.
CAPÍTULO III
Da Autorização Para Abertura de Créditos
Art. 6?

É o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de 20% (vinte por cento) de
seu valor, nesta Lei, mediante a utilização dos seguintes recursos:

a I da Reserva de Contingência;
bl de anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, desde que não ultrapasse em mais de 20% (vinte por
cento I O valor autorizado nesta lei para cada subprojeto ou subatividade objeto da anulação;
c) de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § I?,
inciso II, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964;
di de excesso de arrecadação dos recursos classificados como «Recursos Diretamente Arrecadados», observado o limite da
efetiva arrecadação de caixa do exercício;
el de Saldos de Exercícios Anteriores nos orçamentos das
Entidades Supervisionadas, observados os limites efetivamente
apurados em balanço, respeitada a programação aprovada originalmente no exercício a que se refere o saldo;
f) de correção monetária e cambial de operações de crédito,
desde que a operação já esteja indicada como fonte de subprojeto ou subatividade nos Quadros de Detalhamento da Despesa de
que tratam o caput do art. 54 da Lei n? 8.074, de 31 de julho de
1990, e seus parágrafos 3? e 4?;

II - abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a
definida no parágrafo 3? do artigo 43 da Lei n? 4.320, de 1964,
para dotações referentes a:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7"89, jan./fev. 1991.
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a) transferências constitucionais aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, nos casos em que a lei determina a
entrega dos recursos de forma automática;

b) transferências aos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos da Lei n?
7.827, de 27 de setembro de 1989;

c) transferências ao Fundo de Amparo ao Trabalhador
(PAT) , nus termos do art. 6? da Lei n:' 8.019, de 11 de abril de
1990, bem como as demais aplicações com recursos de que trata
o art. 239 da Constituição Federal;
III - abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de crédito, como fonte específica de recursos, para cada subprojeto ou subatividade, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) das respectivas dotações indicadas
nesta lei, nos casos de:

ai operações realizadas no segundo semestre de 1990 e com
cronograma de recebimento que contemple o exercício de 1991;
b) operações realizadas durante o exercicio de 1991; ou
cl antecipação de cronograma de recebimento;
IV - abrir créditos suplementares, à conta de recursos
oriundos de convênios entre órgãos e entidades federais, observado o limite de 20% (vinte por cento) do valor da dotação, nesta lei, de cada subprojeto ou subatividade, inclusive na origem,
preservados os objetivos e a classificação funcional-programática até o nível de menor detalhamento;

V - proceder, na programação de cada subprojeto ou subatividade, ao remanejamento de dotações entre grupos de despesa, observado o limite de 20% (vinte por cento) do valor do
subprojeto ou subatividade referido nesta lei, ressalvados os
grupos de despesa «Pessoal e Encargos Sociais», «Juros e Encargos da Dívida» e «Amortização da Dívida».
Parágrafo único. O limite a que se refere o inciso I deste
artigo será elevado para 40% (quarenta por cento) no caso específico da subatividade «23101.03.081.0178.2219.0002 - Atendimento a Situações de Emergência e Calamidade Públicas".
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan./fev. 1991.
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Art. 7? É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento total ou parcial das dotações consignadas ao órgão «80.000 - Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização - Lei n:' 8.029/90» para os órgãos, unidades ou entidades
da Administração Pública Federal, direta ou indireta, que absorverem as atribuições correspondentes, garantida a preservação da classificação funcional-programática de cada subprojeto
ou subatividade.
Parágrafo único. Na incorporação de eventuais Saldos de
Exercícios Anteriores e de receitas próprias apuradas, para as
entidades constantes do Órgão de que trata este artigo, será observado o disposto no inciso I do artigo anterior.
CAPÍTULO IV
Da Autorização Para Contratação
de Operações de Crédito
Art. 8? É o Poder Executivo autorizado a:
I - realizar operações de crédito, por antecipação da receita, até o limite de 20% (vinte por cento) das Receitas Correntes estimadas nesta lei, as quais deverão ser liquidadas até trinta dias após o encerramento do exercício; e
II - emitir até 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) de
T'ítulos da Dívida Agrária, vedada a emissão com prazos decorridos ou inferiores a dez anos, para atender a programas de reforma agrária no exercício, nos termos do que dispõe o art. 184,
da Constituição Federal.
TÍTULO IH
Do Orçamento de Investimento
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 9? A despesa do Orçamento de Investimento, observada a programação constante na Parte III em anexo a esta lei,
é fixada em Cr$4.783.275.061.000,00 (quatro trilhões, setecentos e
oitenta e três bilhões, duzentos e setenta e cinco milhões e sessenta e um mil cruzeiros), com O seguinte desdobramento:
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(1}:7-89, jan.Zfev. 1991.
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Demonstrativo dos Investimentos - Por Órgãos
Especificação

Presidência da República
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Ministério da Educação
Ministério do Exército
Ministério da Infra-Estrutura
Ministério da Justiça
Ministério da Marinha
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e da Previdência Social
Entidades em Extinção, Dissolução ou Prfvatizacão
Total

Valor
70.116.736
49.596.310
100.772,307
659.282.752
3.066.388
14.224.760
3.861.970.502
448.023
56.004
3.467.300
16.046.007
4.227.972

4.783.275.061

Art. 10. As fontes de receita, para cobertura da despesa
fixada no artigo anterior, decorrentes da geração de recursos
próprios, de recursos destinados ao aumento do patrimônio
liquido e de operações de crédito, internas e externas, vedado o
endividamento junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições financeiras para compensar frutração de receita, são estimadas com o seguinte desdobramento:
Detalhamento das Fontes de Financiamento dos Investimentos
Especificação
Geração Própria/Outros
Recursos de Longo Prazo
Recursos Para Aumento do Patrimônio Líquido
- Do Tesouro
- Demais
Operações de Crédito
De Longo Prazo
Internas
- Externas
Total

Valor

3.324.618.977
281.770.805
551.212.829

352.914.218
272.758.232
4.783.275.061

Art. 11. É O Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares para cada subprojeto ou subatividade, até o limiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan.zfev. 1991.
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te de 20% (vinte por cento) do seu valor constante nesta lei, mediante anulação parcial de dotações orçamentárias da mesma
empresa, desde que não ultrapassem 20% (vinte por cento) do
valor consignado a cada subprojeto ou subatividade objeto da
anulação.
TÍTULO IV
Das Disposições Finais
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 12. Os juros, encargos e amortização da Dívida Pública Federal poderão ser pagos com o resultado do Banco Central.
Art. 13. O Poder Executivo definirá procedimentos de
aplicação uniforme para o pagamento e a viabilização de refinanciamento da Dívida Externa garantida pela União e devida
pelos Estados, Distrito Federal, Municípios, e suas respectivas
Autarquias, Fundações e Empresas Estatais, observando as
mesmas condições praticadas pelo Governo Federal e suas entidades, inclusive as resultantes das negociações da Dívida Externa Nacional junto à Comunidade Financeira Internacional.
Art. 14. Os recursos financeiros relativos a programas e
projetos de caráter regional, de responsabilidade da União,
atenderão o disposto no § 2?, do artigo 192 da Constituição Federal.
Art. 15. O Poder Executivo incorporará, em decorrência
do que dispõem os parágrafos 2? e 3?, do art. 49 da Lei n? 8.074,
de 1990, ao programa de trabalho do Departamento Nacional de
Estradas -de Rodagem, a programação relacionada no Adendo I
desta lei, nos valores indicados, tendo como fonte de custeio a
efetivação da Taxa de Conservação de Rodovias, instituída pela
Lei n? 8.155, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 16. (Vetado).
TÍTULO V
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 17.
de 1991.

Esta lei entra em vigor a partir de I? de janeiro
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7·89, jan./fev. 1991.
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Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
LEI N? 8.176, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1991
Define crimes contra a ordem económica e cria o Sistema de Estoques de Combustíveis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Constitui crime contra a ordem econômica:
I - adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo,
gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado
carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei;
II - usar gás liquefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas; caldeiras e aquecimento de piscinas, ou
para fins automotivos, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.
Pena - detenção de um a cinco anos.
Art. 2? Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com
as obrigações impostas pelo título autorizativo.
Pena - detenção, de um a cinco anos e multa.
§ I? Incorre na mesma pena aquele que, sem autorização
legal, adquirir, transportar, industrializar, tiver consigo, consumir ou comercializar produtos ou matéria-prima, obtidos na forma prevista no caput deste artigo.
§ 2? Nocríme definido neste artigo, a pena de multa será
fixada entre dez e trezentos e sessenta dias-multa, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do
crime.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, jan./fev. 1991.
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§ 3? O dia-multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a quatorze nem superior a duzentos Bônus do Tesouro Nacional (BTN).
Art. -3? (Vetado).
Art. 4? Fica instituído o Sistema Nacional de Estoques de
Combustiveis.
§ I? O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, dentro de cada exercício financeiro, o Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis para o exercício seguinte, do
qual constarão as fontes de recursos financeiros necessários a
sua manutenção.
§ 2? O Poder Executivo estabelecerá, no prazo de sessenta
dias as normas que regulamentarão o Sistema N acional de Estoques de Combustíveis e o Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustiveis.
Art. 5? Esta lei entra em vigor cinco dias após a sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as nísposições em contrário, em especial o art. 18 da Lei n? 8.137 111, de 27 de dezembro de 1990,
restaurando-se a numeração dos artigos do Decreto-Lei n~
2.848 121, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro, alterado por aquele dispositivo.
Brastlia, 8 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(6):3571, nov./dez. 1990.
(2) Coleção das Leis. Rio de .Janeíro, (7):187, out./dez. 1940.
CoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(1):7-89, Ian.vfev. 1991.

MEDIDAS PROVISÚRIAS

MEDIDA PROVISÚRIA N? 291, DE 3 DE DE JANEIRO
DE 1991 1*1
Dispõe sobre o reajustamento de aluguel na locação predial urbana.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O art. 15 da Lei n? 6.649 111, de 16 de março de 1979,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15.
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Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 31
do Decreto n? 24.150121, de 20 de abril de 1934, o reajuste do
.aluguel somente será exigido quando o contrato o estipular, mediante cláusula que fixe a época em que será efetuado e estabeleça a aplicação de índice livremente pactuado
pelas partes, exceto os de variação da taxa cambial e do
salário mínimo, dentre os editados:
a) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV);
b) pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE); ou
c) por órgão oficial.»
(*) Retificada no DO de 10.1.1991 (v. pág. 444 deste volume).

Os anexos estão publicados no DO de 10.1.1991, pág. 594.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):44, abr.zfun. 1979.
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Art. 2? Na locação de imóveis residenciais, poderá ser estipulada cláusula de reajuste do aluguel, com periodicidade não
inferior a um semestre.
§ 1? No silêncio do contrato, far-se-á, semestralmente, o
reajuste do aluguel.
§ 2? Na locação contratada por prazo determinado, sem
cláusula de reajuste do aluguel, o locador só poderá exigi-Ia ao
término do prazo contratual e a cada semestre subseqüente.
§ 3? Far-se-á o reajuste do aluguel, mediante a aplicação,
desde o mês do início da locação ou do último reajuste, de índice livremente pactuado pelas partes, exceto os de variação da
taxa cambial e do salário-mínimo, dentre os editados:
a) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV);
b) pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); ou
c) por órgão oficial.
§ 4? É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo aluguel, bem assim inserir ou modificar cláusula de reajuste.
§ 5? Não tendo havido acordo, nos termos do parágrafo
anterior, o locador ou o locatário, após três anos de vigência do
contrato, poderá pedir a revisão judicial do aluguel, a fim de
reajustá-lo ao preço de mercado, aplicando-se o disposto nos §§
2? e 3? do art. 53, conforme o caso.
§ 6? A revisão judicial poderá ser requerida de três em
três anos, contados do último acordo ou, na falta deste, do
início do contrato.
Art. 3? As relações jurídicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 2271 31, de 20 de setembro de 1990, 250141, de 19 de
outubro de 1990, e 267151, de 21 de novembro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 52 da Constituição.
Art. 4? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
(2) Coleção
(3) Coleção
(4) Coleção
(5) Coleção

das
das
das
das

Leis.
Leis.
Leis.
Leis.

Rio de Janeiro, (2):635, mar .Imaio 1934.
Brasília, 182(5):2928, set.Zout. 1990.
Brasília, 182(6):2928, set./out. 1990.
Brasília, 182(6):3620, nov./dez. 1990.
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Art. 5? Revogam-se o art. 49 da Lei n? 6.649, de 16 de março de 1979, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello

MEDIDA PROVISÚRIA N? 292, DE 3 DE JANEIRO
DE 1991
Dispõe sobre a garantia de Salário Efetivo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? Será assegurada a garantia do Salário Efetivo a
todo trabalhador, na primeira data-base respectiva, após o término do prazo de vigência estabelecido no último acordo, convenção ou sentença normativa de dissídio coletívo de trabalho.
Art. 2? Para os efeitos do disposto nesta medida provisória, considera-se:
I - data-base a data de reajuste anual dos salários e fixação das demais condições de trabalho aplicaveís, pelo período
de um ano, aos contratos individuais de trabalho, relativos a
cada categoria profissional;
II - Salário Efetivo aquele que assegure a reposição de
perdas salariais, na forma do art. 3?, considerada a vigência do
último acordo, convenção ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho;
III - Fator de Recomposição Salarial (FRS) a unidade de
valor para o cálculo do Salário Efetivo.
Art. 3? O Salário Efetivo de que trata esta medida provisória, expresso em FRS, será calculado:
I - dividindo-se o valor do salário de cada mês pelo FRS
correspondente ao dia do efetivo pagamento;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115, jan.vfev. 1991.
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II - extraindo-se a média aritmética do valor, em FRS,
dos salários dos meses de vigência do último acordo, convenção
ou sentença normativa de dissídio coletivo de trabalho.
§ I? Na hipótese de adiantamento de salário, no todo ou
em parte, far-se-á a divisão de que trata o inciso I, utilizando-se
o valor do FRS correspondente ao dia do efetivo pagamento de
cada parcela adiantada.
§ 2? Sem prejuízo do direito do empregado à respectiva
percepção, não serão computados, no cálculo do Salário Efetivo:

ai o décimo-terceiro salário ou gratificação equivalente;
bl as parcelas de natureza não habitual;
c) o abono de férias;
di as parcelas percentuais incidentes sobre o salário.
§ 3? As parcelas percentuais referidas na alínea d do parágrafo anterior serão aplicadas após a conversão do Salário
Efetivo em cruzeiros, na forma do disposto no art. 4?
Art. 4? O Salário Efetivo, calculado na forma do disposto
no artigo anterior, será convertido em cruzeiros, pelo valor do
FRS correspondente ao último dia do mês relativo à data-base
de que trata o art. I?
Art. 5? O valor do FRS será de Cr$l,OO (um cruzeiro), em
primeiro de março de 1989, sendo corrigido pela variação pro
rata dia do Índice de Preços ao Consumidor (IPCI, calculado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGEI. correspondente ao mês seguinte ao de referência do
FRS.
§ I? O Ministro da Economia. Fazenda e Planejamento divulgará, no primeiro dia útil de cada mês, tabela atualizada dos
valores do FRS, tomando por base o valor estimado do IPC referente aos meses que ainda não tenham sido calculados.
§ 2? O FRS será automaticamente extinto em primeiro de
agosto de 1991.
Art. 6? Na hipótese de o valor estimado do IPC ser diferente do efetivamente verificado, com a conseqüente alteração
nos valores do FRS, e observado o princípio de irredutibilidade
salarial, no segundo mês após a data-base definida no art. I?,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115, jan.lfev. 1991.
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será corrigido o Salário Efetivo e pagas as diferenças entre o
valor corrigido e os salários já pagos desde a data-base:'
I - recalculando-se o seu valor pela aplicação da tabela
atualizada do FRS, conforme disposto no art. 3? e convertendoo em cruzeiros, de acordo com O art. 4~;
II - subtraindo-se do valor calculado, nos termos do disposto no inciso anterior, o valor do salário acordado na database e aplrcando-se sobre as diferenças mensais devidas a variação, acumulada do IPC, respectivamente no bimestre e no
mês anterior.
Art. 7? O disposto nos artigos anteriores não impede que
O empregador, respeitado o principio da irredutibilidade salarial, efetue ajustes nos salários de seus empregados, de modo a
preservar a respectiva estrutura de cargos e salários ou quadro
de carreira.
Art. 8? Respeitada a livre negociação salarial entre empregados e empregadores, nos termos do disposto no art. 3? da Lei
n? 8.03011), de 12 de abril de 1990, todos e quaisquer reajustes
salariais ocorrerão:
I - na data-base referente à respectiva categoria profissional;
II - uma única vez, entre a data-base de cada e a do ano
imediatamente posterior, salvo se de outra forma estiver regulado por acordo ou convenção coletiva de trabalho ou por senteça
normativa de dissídio coletivo de trabalho.
Art. 9? É devido aos trabalhadores, no mês de agosto de
1990, um abono no valor de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros), desde que o valor do salário referente ao mês de agosto de 1990, somado ao valor do abono concedido, não ultrapasse a
Cr$26.017,30 (vinte e seis mil, dezessete cruzeiros e trinta centavos).
§ I? Se a soma referida no caput deste artigo ultrapassar a
Cr$26.017,30 o abono será reduzido de forma a garantir a condição estabelecida no caput.
§ 2? O abono a que se refere este artigo não será incorporado aos salários, a qualquer título, nem será sujeito a quaisquer incidências de caráter tributário ou previdenciário.
(l)

Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):779, mar./abr. 1990
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§ 3? O disposto neste artigo estende-se aos servidores públicos civis e militares da União, suas autarquias e fundações
públicas.
Art. 10. E devido aos empregados, no mês de janeiro de
1991, um abono que será calculado nos termos desta medida
provisória.
§ I? Excepcionalmente, na mês de janeiro de 1991, nenhum
empregado receberá, entre remuneração e abono, uma quantia
inferior a Cr312.500,00 (doze mil e quinhentos cruzeiros).
§ 2? O abono de qua trata o ceput: deste artigo deverá ser
calculado para cada empregado e será o resultado da soma das
seguintes parcelas:
a) 5% (cinco por cento) da parcela da remuneração que exceder a Cr360.000,00 (sessenta mil cruzeiros I;
b) 7% (sete por cento) da parcela da remuneração que exceder a Cr336.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros) e não exceder a
Cr360.000,00 (sessenta mil cruzeiros);
c) 9% (nove por cento) da parcela da remuneração que exceder a Cr312.000,00 (doze mil cruzeiros I e não exceder a
Cr336.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros);
d) 12% (doze por cento) da parcela da remuneração que não
exceder a Cr312.000,00 (doze mil cruzeiros}.
§ 3? Para os empregados contemplados pelo abono referido no caput deste artigo. a soma da remuneração e abono não
poderá superar o valor equivalente a Cr3120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros).
§ 4? O abono referido no caput deste artigo:
a) será pago, no máximo, até o quinto dia útil do mês de fevereiro de 1991;
b) não será incorporado aos salários, a qualquer titulo;
c) não estará sujeito a quaisquer incidências de caráter tríbutário ou previdenciário.
Art. 11. E vedado o repasse aos preços dos reajustes salariais e dos abonos de que trata esta medida provisória.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
constituirá a infração de que trata a alínea a do art. 11, e importará na aplicação das penalidades previstas no caput do art. 11
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115, jan.zfev. 1991.
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e no art. 12, todos da Lei Delegada n? 4(21, de 26 de setembro de
1962, com as modificações introduzidas pelas Leis n?s 7.784(31,
de 28 de junho de 1989, e 8.035(41, de 27 de abril de 1990.
Art. 12. As garantias e demais disposições constantes deste ato normativo, à exceção do disposto no § 3? do seu art. 9?,
aplicam-se exclusivamente às relações de trabalho entre empregados e empregadores, decorrentes do exercicio de qualquer atividade econômica.
Art. 13. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução do
disposto nesta medida provisória.
Art. 14. As relações juridicas decorrentes das Medidas
Provisórias n?s 193(51, de 25 de junho de 1990, 199161, de 26 de julho de 1990, 211(71, de 24 de agosto de 1990, alterada pela Medida
Provisória n? 219(81, de 4 de setembro de 1990, 234(91, de 26 de setembro de 1990, 256(101, de 26 de outubro de 1990, e 273(111, de 28
de novembro de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso N aciona!, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição.
Art. 15. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Antonio Magri
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):19, jul.Zset. 1962.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):889, maio/jun. 1989.

(4) Coleção
(5) Coleção
(6) Coleção
(7) Coleção

das Leis.
das Leis.
das Leis.
das Leis.

Brasília, 182(2, t.l):2ÚG, mar.vabr. 1990.

Brasília, 182(3).1858. maio/jun. 1990.
Brasília, 182(4): 2487, iul./ago. 1990.
Brasília, 182(4):2512, jul/ago.Iüêü.

(81 Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2913, set.Zout. 1990.
(9) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2945, set.lout. 1990.
(10) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2999, set.Zout. 1990.
(11) Coleção das Leis. Brasília, 182(6):3638, nov.Zdez. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115,
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MEDIDA PROVISÓRIA N? 293, DE 17 DE JANEIRO
DE 1991 1'1
Dispõe sobre os princípios de Pclítice Agricole, estabelecendo atribuições ao
Conselho Nacional de Política Agrícola
(CNPA), tributação compeneetóríe de produtos egricolee, amparo ao pequeno produtor e regras de fixação e liberação dos estoques públicos,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Além das atribuicões do Conselho Nacional de
Política Agrícola definidas em lei, compete ainda àquele colegiado:
I - controlar a aplicação da Política Agrícola, especialmente no que concerne ao fiel cumprimento dos seus objetivos e
a adequada aplicação dos recursos destinados ao setor;
II - orientar na identificação das prioridades a serem estabelecidas no Plano de Diretrizes Agrícolas, tendo em vista o
disposto no inciso anterior;
IH - opinar sobre a pauta dos produtos amparados pela
polítíca de garantia dos preços mínimos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, que deverão ser publicados, pelo menos, 60 dias antes do plantio, mantendo-se
atualizados até a comercialização da respectiva safra, considerando as sazonalidades regionais; e
IV - assessorar o Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária na fixação. anualmente, dos volumes mínimos do estoque regulador e estratégico para cada produto, tipo e localização, levando-se em conta as necessárias informações do governo
e da iniciativa privada.
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Agrícola
será presidido pelo Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 2? Os produtos agrícolas que receberem vantagens,
estímulos tributários ou subsídios diretos ou indiretos no país
(*) V. Lei n? 8.174, de 30.1.1991 (pag. 78 deste volume).
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de origem, desde que os preços de internação no mercado nacional caracterizem-se em concorrência desleal ou predatória, terão
tributação compensatória, ouvido o Conselho Nacional de
Política Agrícola (CNPA).
Art. 3? Os estoques públicos serão liberados pelo Poder
Público quando os preços de mercado se situarem acima de um
preço de intervenção, atendidas as regras disciplinadoras da intervenção do governo no mercado.
Art. 4? Os preços de garantia dos produtos de consumo
alimentar básico da população, nas operações de financiamento
e garantia de compra pelo Governo Federal, realizada com pequenos produtores, deverão guardar equivalência com 08 valores dos financiamentos de custeio de forma a evitar a defasagem
entre o preço de garantia e o débito com o agente financeiro.
Art. 5? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera Mano Filho

MEDIDA PROVISÚRIA N? 294 DE 31 DE JANEIRO
DE 1991 1'1
Estabelece regras para a desindexação
da economia e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei:
Art. I? O Banco Central do Brasil divulgará Taxa Referencial - TR, calculada a partir da remuneração mensal média,
líquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo captados nas
agências de bancos comerciais, bancos de investimento e bancos
(*) Retificada no DO de 6.2.1991 (v. pág, 445 deste volume),

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115,
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múltiplos com carteira comercial ou de investimentos, e/ou de tftulos públicos federais, de acordo com metodologia a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, no prazo de sessenta
dias.
§ I? A TR será mensalmente divulgada pelo Banco Central do Brasil, no máximo até o oitavo dia útil do mês de referência.
§ 2? As instituições que venham a ser utilizadas como
bancos de referência estão obrigadas a fornecer as informações
de que trata este artigo, segundo normas estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional, sujeitando-se a instituição e seus
administradores, no caso de infração às referidas normas, às
penas estabelecidas no artigo 44 da Lei n? 4.595 111, de 31 de dezembro de 1964.
§ 3? Enquanto não aprovada a metodologia de cálculo de
que trata este artigo, o Banco Central do Brasil fixará a TR.
Art. 2? O Banco Central do Brasil divulgará, para cada
dia útil, a Taxa Referencial Diária (TRD), correspondendo seu
valor diário à distribuição, pro rata dia da TR fixada para o
mês corrente.
§ I? Enquanto não divulgada a TR relativa ao mês corrente, o valor da TRD será fixado pelo Banco Central do Brasil
com base em estimativa daquela taxa.
§ 2? Divulgada a TR, a fixação da TRD nos dias úteis restantes do mês deve ser realizada de forma tal que a TRD acumulada entre o I? dia útil do mês e o I? dia útil do mês subseqüente seja igual a TR do mês corrente.
Art. 3? Ficam extintos a partir de I? de fevereiro de 1991:
I - o BTN fiscal instituído pela Lei n? 7.799 121, de 10 de
julho de 1989;
II - o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) de que trata o
art. 5? da Lei n? 7.777131, de 19 de junho de 1989, assegurada a liquidação dos títulos em circulação, nos seus respectivos vencimentos;
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (7):519, out.Zdez. 1964.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1470, Iul.Zago. 1989.

(3) Coleção das Leis. Brasília, 181 {3J;S73, maio/Iun. 1989.
Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115, jan.Zfev. 1991.
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UI - o Maior Valor de Referência (MVR) e as demais unidades de conta assemelhadas que são atualizadas, direta ou indiretamente por índice de preços.
Parágrafo único. O valor do BTN e do BTN Fiscal destinado à conversão para cruzeiros dos contratos existentes na data de publicação desta medida provisória, assim como para efeitos fiscais, de Cr$126,8621.
Art. 4~ A partir da data de vigência desta medida provisória, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
deixará de calcular e divulgar o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o Índice de Reajuste de Valores Fiscais (IRVF) e o
Índice da Cesta Básica (ICB).
Art. 5~ A partir do mês de fevereiro de 1991, o valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), emitidas anteriormente a 15 de janeiro de 1989 (art. 6~ do Decreto-Lei n~
2.284141, de 10 de março de 1986) e do BTN, emitidos até a data
de vigência desta medida provisória, será atualizado, no primeiro dia de cada mês, por índice calculado com base na TR referente ao mês anterior.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também
aos BTN emitidos anteriormente à vigência desta medida provisória, com cláusula alternativa de opção, por ocasião do resgate, pela atualização cambial com base na variação do dólar
norte-americano fixado pelo Banco Central do Brasil.
Art. 6~ Para atualização de obrigações com cláusula de
correção monetária pela variação do BTN, do BTN Fiscal e demais unidades mencionadas no art. 3? decorrentes de mútuo, financiamentos em geral e quaisquer outros contratos relativos à
aplicações, inclusive no mercado financeiro, firmados anteriormente a esta medida provisória. deverá ser observado o seguinte:
I - nos contratos que prevêem índice substitutivo deverá
ser adotado esse índice a partir de fevereiro de 1991, exceto nos
casos em que esta medida provisória dispuser diferentemente;
U - nOS contratos em que não haja previsão de índice
substitutivo, deverá ser utilizada a TR, no caso dos contratos
referenciados ao BTN ou a unidade corrigida mensalmente, ou a
é

(4) Coleção das Leis. Brasília, (1):11. ran.Zmar. 1986.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115, jan./fev. 1991.
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TRD, no caso daqueles referenciados ao BTN Fiscal e a unidades corrigidas diariamente.
§ I? Para atualização, no mês de fevereiro de 1991, dos
contratos referenciados ao BTN, a unidade de conta com correção mensal ou a indice de preços, deverá ser utilizado índice resultante de composição entre o índice pro rata no período decorrido entre a data de aniversário do contrato no mês de janeiro
de 1991 e o dia 31 desse mês e a TRD entre I? de fevereiro e o
dia de aniversário do contrato no mês de fevereiro.
§ 2? Os saldos dos cruzados novos transferidos ao Banco
Central do Brasil, na forma da Lei n? 8.024(51, de 12 de abril de
1990, serão remunerados, a partir de I? de fevereiro de 1991 e
até a data da conversão, pela TRD, acrescida de juros de seis
por cento ao ano, ou fração pro rata.
Art. 7? Os impostos, multas, as demais obrigações fiscais
e parafiscais e os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, para com o Fundo de Participação PIS-Pasep
e com o Fundo de Investimento Social, os passivos de empresas
concordatárias e de instituições em regime de intervenção Iiquidação extrajudial, falência e administração especial temporária,
serão atualizados, a partir de fevereiro de 1991, pela TR ou pela
TRD, que substituirão o BTN e o BTN fiscal, respectivamente.
Parágrafo único. Ficam mantidos os valores em cruzeiros
das tabelas para desconto do Imposto de Renda na fonte, vigente no mês de janeiro de 1991, as quais poderão ser alteradas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 8? A partir da vigência desta medida provisória é vedado estipular, nos contratos referidos no art. 6?, cláusula de
correção monetária com base em índice de preços, quando celebrados com prazo ou período de repactuação inferior a um ano.
Art. 9? Nas operações realizadas no mercado financeiro é
admitida a utilização da TR e da TRD como base para a remuneração dos respectivos contratos somente quando não tenham
prazo ou período de repactuação inferior a noventa dias.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá alterar
o prazo mencionado neste artigo.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):724, mar./abr. 1990.
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Art. 10. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento baixará instruções dispondo sobre a atualização das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas, de que trata a Lei n?
7.799, de 10 de julho de 1989, em virtude da extinção do BTN e
do BTN Fiscal.
Art. 11. Em cada período de rendimento, os depósitos de
poupança serão remunerados:
I - como remuneração básica, por taxa correspondente à
acumulação das TRD no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusivo;
II - como adicional, por juros de meio por cento ao mês.
§ 1? A remuneração será calculada sobre o menor saldo
apresentado em cada período de rendimento.
§ 2? Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se
período de rendimento:
I - para os depósitos de pessoas fisicas e entidades sem
fins lucrativos, o mês corrido a partir da data de aniversário da
conta de depósíto de poupança;
II - para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir
da datade aniversário da conta de depósito de poupança.
§ 3? A data de aníversário da conta de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o
dia 1? do mês seguinte:
§ 4? O crédito dos rendimentos será efetuado:
I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para
os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos;
e
II - trimestralmente, na data de aniversário no último
mês do trimestre, para os demais depósitos.
Art. 12. O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédito
de rendimento realizado a partir do mês de fevereiro de 1991, inclusive.
Parágrafo único. Para o cálculo do rendimento a ser creditado no mês de fevereiro de 1991 (cadernetas mensais) e nos meses de fevereiro, março e abril (cadernetas trimestrais), será utiCol. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(1):91'115, jan./fev. 1991.
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lizado um índice composto da variação do BTN Fiscal observado entre a data do último crédito de rendimentos, inclusive, e o
dia 1? de fevereiro de 1991, e da TRD a partir dessa data e até o
dia do próximo crédito de rendimentos exclusive.
Art. 13. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a instituir e disciplinar novas modalidades de caderneta de poupança,
observada a periodicidade de crédito de rendimentos superior a
trinta dias e a remuneração básica pela TRD.

Art. 14. Para os contratos já existentes, contendo cláusula
expressa de utilização da Unidade Padrão de Capital (UPC) como fator de atualização, esta passa a ser atualizada mediante a
aplicação do índice de remuneração básica dos depósitos de
poupança com data de aniversário no dia primeiro.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se inclusive à atualização da UPC a ser realizada em 1? de abril de 1991.
Art. 15. A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) passam a
ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos
depósitos de poupança com data de aniversário no dia primeiro,
mantida a periodicidade atual para remuneração.
Parágrafo único. As taxas de juros previstas na legislação
em vigor do FGTS são mantidas e consideradas como adicionais à remuneração prevista neste artigo.
Art. 16. Os saldos devedores dos contratos celebrados até
a vigência desta medida provisória por entidades integrantes
dos Sistemas Financeiros da Habitação e do Saneamento (SFH
e SFS) com cláusula de atualização monetária vinculada ao
índice de atualização dos depósitos de poupança passam, a partir de fevereiro de 1991, a ser remunerados pela taxa aplicável à
remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia primeiro, mantidas as periodicidades e as taxas
de juros estabelecidas contratualmente.
§ 1? Os contratos celebrados a partir da vigência desta
medida provisória pelas entidades mencionadas neste artigo,
com recursos de depósitos de poupança, terão cláusula de atualização pela remuneração básica aplicável aos depósitos de poupança com data de aniversário no dia da assinatura dos respectivos contratos.
Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115. ian.zfev. 1991.
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§ 2? O disposto neste artigo aplica-se igualmente às operações ativas e passivas dos fundos vinculados ao SFH e às letras
hipotecárias.
Art. 17. Os contratos relativos a operações realizadas por
empresas construtoras e incorporadoras com adquirentes de
imóveis residenciais e comerciais poderão conter cláusula de remuneração pela taxa de remuneração básica aplicável aos depósitos de poupança, desde que vinculados a financiamento junto
a instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE)_
Art. 18. O resultado apurado pela aplicação do critério de
cálculo do indice de rendimento de que trata o parágrafo único
do artigo 12 será suportado pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) se negativo, ou a ele incorporado, se
positivo, nos termos das instruções a serem expedidas pelo
Banco Central do Brasil.
Art. 19. Os contratos de financiamento realizados com recursos dos depósitos de poupança rural serão atualizados, no
mês de fevereiro de 1991, por indice composto:
I - da variação do BTN Fiscal observado entre a data de
aniversário ou de assinatura do contrato no mês de janeiro de
1991 e o dia i? de fevereiro de 1991; e
II - da TRD acumulada entre I? de fevereiro de 1991 e o
dia do aniversário do contrato no mês de fevereiro de 1991.
Art. 20. A partir de fevereiro de 1991, as prestações mensais nos contratos de financiamento firmados no âmbito do
SFH, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP), serão reajustadas em função da database para a respectiva revisão salarial, mediante a aplicação:
I
do índice derivado da taxa de remuneração básica
aplicável aos depósitos de poupança livre no período, observado
que:
a) nos contratos firmados até a vigência desta medida provisória, o índice a ser utilizado corresponrlerá àquele aplicável
às contas de poupança com data de aniversário no dia primeiro
de cada mês;
b) nos contratos firmados após a vigência desta medida
provisória, o índice a ser utilizado corresponderá àquele aplicáCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1);91-115, jan./fev. 1991.
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vel às contas de depósitos de poupança com data de aniversário
no dia da assinatura dos respectivos contratos;

Ir - do índice correspondente ao percentual relativo ao ganho real de salário.
§ I? No caso de contratos enquadrados na modalidade plena do PES/CP, far-se-á, a partir do mês de fevereiro de 1991, o
reajuste mensal das respectivas prestações pelo índice derivado
da taxa de remuneração básica aplicável aos depósitos de poupança com data de aniversário no dia da assinatura dos respectivos contratos ou, no caso dos contratos firmados anteriormente à vigência desta medida provisória, pelo índice de remuneração básica aplicável aos depósitos com data de aniversário no
dia primeiro.
§ 2? Do percentual de reajuste de que trata o ceput deste
artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3? É facultado ao agente financeiro aplicar, em substituição aos percentuais previstos no ceptit e parágrafo I? deste
artigo, o índice de aumento salarial da categoria profissional
que for antecipadamente conhecido.

Art. 21. Aos mutuários com contratos vinculados ao
PES/CP, fica assegurado que, na aplicação de qualquer reajuste, a participação da prestação mensal na renda atual não excederá a relação prestação/renda verificada na data da assinatura
do contrato de financiamento ou da opção pelo PES, desde que
efetuem a devida comprovação perante o agente financeiro podendo ser solicitada essa revisão a qualquer tempo.
Art. 22. A partir do exercício de 1992 incidirá Imposto de
Renda sobre o ganho de capital auferido na liquidação, pelo
Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVSI, de saldo
devedor de contrato de financiamento firmado com instituição
do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
§ I? O fato gerador do imposto de que trata este artigo é a
liquidação de saldo devedor de contrato de financiamento no
âmbito do SFH, com recursos do FCVS.
§ 2? A alíquota do imposto de que trata este artigo é de
trinta e cinco por cento.
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§ 3? A base de cálculo do imposto é o valor liquidado com
recursos do FCVS.
§ 4? O imposto será pago parceladamente em até sessenta
meses sujeito a atualização pelo índice de remuneração das cadernetas de poupança.
§ 5? Ficam excluídos do disposto neste artigo os mutuários cujo contrato de financiamento tenha tido valor inicial inferior a mil Unidades Padrão de Capital (UPC).
§ 6? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, no
prazo de trinta dias, regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 23. Os Títulos da Dívida Agrária (TDA) de que trata
o art. 184 da Constituição passam, a partir do mês de fevereiro
de 1991, a ser atualizados pela TR, observado o disposto no artigo 6?, mantidas as taxas de juros estabelecidas na legislação

vigente.

Art. 24. Os recursos repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) originários dos
fundos PIS-Pasep, bem como na forma prevista no § I? do art.
239 da Constituição, e os saldos devedores dos financiamentos a
que se destinam serão corrigidos, de acordo com a periodicidade
fixada contratualmente, pela TR, observado o disposto no art.
6? desta medida provisória, mantidas as taxas de juros contratadas.
Art. 25. As operações de crédito rural contratadas junto
às instituições financeiras, com recursos oriundos de depósitos
à vista e com cláusula de atualização pelo Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), passam a ser atualizadas pela TR, observado o dísposto no art. 6? desta medída provísória.
Art. 26. As obrigações contratuais e pecuniárias e os títulos de crédito, inclusive duplicatas, que tenham sido constituídos no período de I? de setembro de 1990 a 31 de janeíro de
1991, sem cláusula de reajuste ou com cláusula de correção monetária prefixada, serão deflacionados, no dia do vencimento,
dividindo-se o montante expresso em cruzeiros pelo fator de deflação a que se refere o § I? deste artigo.
§ I? O fator de deflação será diário e calculado pela multiplicação cumulativa de 1,0116 para cada dia útil, a partir de I?
de fevereiro de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1}:91-115, jan.lfev. 1991.
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§ 2? O Banco Central do Brasil poderá alterar e, a' partir
da data que fixar, tornar constante o fator de deflação de que
trata este artigo, desde que seja observado o intervalo mínimo
de trinta dias entre a divulgação da alteração e sua efetiva vigência.
§ 3? Não estão sujeitas ao regime de deflação de que trata
este artigo as obrigações tributárias, mensalidades escolares,
mensalidades de clubes, associações e entidades sem fins lucrativos, despesas condominiais e os pagamentos em geral contra a
prestação de serviços de telefonia, esgoto, fornecimento de
água, energia elétrica e gás.

Art. 27. As operações realizadas em mercados a termo e
de opções das bolsas de valores e de mercadorias e de futuros
sujeitam-se ao regime de deflação previsto no artigo anterior,
nas seguintes condições:
I
Nos contratos a termo, o fator de deflação incidirá na
data de vencimento, inclusive no caso de encerramento antecipado;
II - Nas operações com opções, o fator de deflação incidirá sobre o preço de exercício na data em que o direito for exercido.
§ l? O fator de deflação não incide sobre os preços das
operações realizadas no mercado à vista ou disponível das bolsas de valores, de mercadorías e de futuros.
§ 2? Os contratos futuros das bolsas de valores, de mercadorias e de futuros deverão ser liquidados, compulsoriamente,
no primeiro dia de pregão após a publicação desta medida provisória.

Art. 28. As entidades de previdência privada, as companhias seguradoras e as de capitalização são equiparadas às instituições financeiras e às instituições do sistema de distribuição
do mercado de valores mobiliários, com relação a suas operações realizadas nos mercados financeiro e de valores mobiliários, respectivamente, inclusive em relação ao cumprimento das
diretrizes do Conselho Monetário Nacional quanto a suas aplicações, para efeito de fiscalização do Banco Central do Brasil e
da Comissão de Valores Mobiliários e da aplicação de penalidaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115, jan.zfev. 1991.
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des previstas nas Leis 4.595 161, de 31 de dezembro de 1964, e
6.385171, de 7 de dezembro de 1976.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não modifica a
competência especifica, relativamente àquelas entidades, do Minístérío do Trabalho e da Previdência Social e da Superintendência de Seguros Privados, que deverão ser comunicados de
quaisquer irregularidades constatadas pelo Banco Central do
Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 29. As entidades de previdência privada e as sociedades seguradoras e de capitalização deverão adquirir os Certificados de Privatização criados pela Lei n? 8.01818), de 11 de abril
de 1990, nos termos e condições fixados pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 30. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá autorizar a emissão e definir as características das Notas do Tesouro Nacional (NTN), destinadas a prover o Tesouro
N acionai de recursos necessários à manutenção do equilíbrio orçamentário ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita, observados os limites legalmente fixados.
Parágrafo único. Poderá ser autorizada a emissão da NTN
com cláusula alternativa de opção, por ocasião do resgate, pela
atualização cambial com base na variação do dólar norteamericano, fixada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 31. Os bancos comerciais, os bancos de investimento
e os bancos múltiplos com carteira comercial ou de investimento poderão emitir Títulos de Desenvolvimento Econômico
(TDE), para captação de recursos destinados ao financiamento
de projetos no âmbito do Programa de Fomento à Competitivídade Industrial (PFCI).
§ I? Os TDE terão as seguintes características:
I
prazo: compatível com o cronograma financeiro dos
projetos:
II - remuneração: TR;
III - colocação: por intermédio de instituições financeiras
e do mercado de capitais, junto a investidores institucionais,
pessoas físicas e jurídicas.
(6) Coleção das Leie, Brasília, (7):519, out.Zdez. 1964.
(7) Coteceo das Leis. Brasília, (7):70. out.Zdez. 1976.
(8) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.ll:70S, mar./abr. 1990.
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§ 2? O Banco Central do Brasil expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 32. As receitas geradas pelos contratos de financiamento de projetos aprovados no âmbito do PFCI não constituírão base de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep] e para o Programa de Integração Social (PIS), bem como para o Finsocial.
Art. 33. A partir de I? de maio de 1991, são transferidas
ao Banco Central do Brasil as atribuições previstas nos arts. 7?
e 8? da Lei n? 5.768 191, de 20 de dezembro de 1971, no que se refere às operações conhecidas como consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas, que objetivam a aquisição de bens de qualquer natureza.
Parágrafo único. A fiscalização das operações mencionadas neste artigo, inclusive a aplicação de penalidades cabíveis,
será exercida privativamente pelo Banco Central do Brasil.
Art. 34. Fica permitida a utilização dos saldos em cruzados novos transferidos ao Banco Central do Brasil na forma do
art. 9? da Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990, para fins de integralização de quotas de fundos mútuos de investimento que,
com constituição autorizada pelo Conselho Monetário Nacional,
tenham por finalidade a aquisição de ações emitidas por empresas a serem privatizadas nos termos da Lei n? 8.0311101, de 12 de
abril de 1990.
Art. 35. As fundações que recebam dotações do Orçamento Geral da União e que integrem, por força da lei de sua criação, o Sistema Financeiro da Habitação, aplica-se o disposto no
art. 11 da Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990.
Art. 36. No interesse da segurança do abastecimento alimentar e da estabilização dos preços, fica o Ministério da Eco'
nornia, Fazenda e Planejamento, por intermédio da Companhia
Nacional de Abastecimento, autorizado a realizar operações de
compra e venda de estoques de produtos básicos essenciais ao
consumo da população, independentemente das regras de intervenção governamental no setor.
(9) Cotecso das Leis. Brasília. (7):182, out.ldez. 1971.
(10) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):782, mar.Zabr. 1990.
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Art. 37. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
.
Art. 38. Revogam-se o art. 4? da Lei 8.174(111, de 30 de janeiro de 1991, e demais disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
MEDIDA PROVISORIA N? 295, DE 31 DE JANEIRO
DE 1991
Estabelece regras sobre preços e salários e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? OS preços de bens e serviços efetivamente praticados em 30 de janeiro de 1991 somente poderão ser majorados
mediante prévia e expressa autorização do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ I? OS preços a que se refere este artigo são os fixados
para pagamento à vista, em moeda.
§ 2? Considera-se preço à vista o preço líquido, após os
descontos concedidos, quer seja resultante de promoção ou bonificação na data referida neste artigo.
§ 3? Nas vendas a prazo realizadas até 31 de janeiro de
1991, as parcelas remanescentes deverão ser ajustadas pelo fator de deflação previsto no artigo 26 da Medida Provisória n?
294(11, de 31 de janeiro de 1991.
§ 4? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá fixar normas para a conversão dos preços a prazo em preços à vista com eliminação da correção monetária implícita ou
de expectativa inflacionária incluída nos preços a prazo.
(11) V. pág , 78 deste volume.
(1) V. pág. 99 deste volume.
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Art. 2? O disposto no art. i? aplica-se, também, aos contratos cujo objeto seja:
I
a venda de bens para entrega futura;
II - a prestação de serviços contínuos ou futuros; e
UI - a realização de obras.
Art. 3? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá:
I - autorizar reajuste extraordinário para corrigir desequilíbrio de preços relativos existentes na data referida no art.
I?;
II - suspender ou rever, total ou parcialmente, por prazo
certo ou sob condição, a vedação de reajustes de preços a que
aludem os artigos anteriores;
UI - baixar, em caráter especial, normas que liberem, total ou parcialmente, os preços de qualquer setor;
IV - expedir instruções relativas à renegociação dos contratos de que trata o artigo precedente.

Art. 4? A partir de i? de fevereiro de 1991 é vedada a inclusão de cláusula de reajustamento de preços nos contratos de
bens, obras e serviços, quando celebrados por prazo inferior a
um ano.

Art. 5? A fixação dos salários e das demais condições de
trabalho, em cada data-base, bem como a determinação das antecipações salariais de que trata o § 2? do art. 8?, serão regidas
pelo princípio da livre negociação.
Art. 6? Para os efeitos do disposto nesta medida provisória, considera-se data-base a data de reajuste anual dos salários
e fixação das demais condições de trabalho aplicáveis pelo
período de um ano, aos contratos individuais de trabalho, relativos a cada categoria profissional.
Art. 7? As datas- base de todas as categorias profissionais
ficam fixadas em i? de julho.
Parágrafo único. Respeitada a livre negociação, poderá haver, no mês de janeiro de cada ano, um processo de negociação
para determinar índices de antecipação salarial para cada uma
das categorias profissionais.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):91-115, jam/fev. 1991.
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Art. 8? No mês de fevereiro'de 1991 os salários serão reajustados e terão seus valores determinados de acordo com o disposto neste artigo, ficando inalterados até julho de 1991.
§ 1? Os salários de fevereiro de 1991, respeitado o
princípio da irredutibilidade salarial, serão calculados:
a) multiplicando-se o valor do salário recebido nos últimos
doze meses pelo índice de remuneração, constante do Anexo I
desta medida provisória, correspondente ao dia do efetivo pagamento; e
b) somando-se os valores obtidos na forma do inciso anterior e dividindo-se o resultado por doze.
§ 2? Na hipótese de adiantamento de salário, no todo ou
em parte, far-se-á a multiplicação de que trata a alínea a do parágrafo anterior, utilizando-se o valor do índice de remuneração
correspondente ao dia do efetivo pagamento de cada parcela
adiantada.
§ 3? Sem prejuízo do direito do empregado à respectiva
percepção, não serão computados, no cálculo do salário de fevereiro de 1991:
a) o décimo-terceiro salário ou gratificação equivalente;
b) as parcelas de natureza não habitual;
c) o abono de férias;
di as parcelas percentuais incidentes sobre o salário.
§ 4? As parcelas percentuais referidas na alínea d do parágrafo anterior serão aplicadas após o cálculo do valor do salário
de fevereiro de 1991, na forma do § 1? deste artigo.
Art. 9? Respeitado o princípio da irredutibilidade salarial,
o empregador poderá efetuar ajustes nos salários de seus empregados, de modo a preservar a organização do pessoal em
quadro de carreira.
Art. 10. O disposto nos arts. 5? a 9? não se aplica:
I
aos vencimentos, soldos e demais remunerações e
vantagens pecuniárias de servidores públicos civis e militares
da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional; e
II - às rendas mensais dos benefícios pagos pela Previdência Social ou pelo Tesouro N aciona!.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115, jan.zfev. 1991.
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Art. 11. A partir de fevereiro de 1991 o salário mínimo fíca
fixado em Cr$15.895,46.
Parágrafo único. O valor do salário mínimo será atualizado nos meses de agosto e fevereiro de cada ano, mediante ato do
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 12. O art. 2? da Lei n? 8.170 121, de 17 de janeiro de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? O valor dos encargos a que se refere o artigo
anterior, uma vez acordado e homologado em contrato escrito, poderá ser reajustado pelo repasse de até setenta por
cento do índice de reajuste concedido à categoria profissional predominante na instituição de ensino, em decorrência
de lei, decisão judicial, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.
Parágrafo único. Quando o reajuste decorrer de acordo, só serão considerados, para efeito de reajustamento
dos encargos educacionais, aqueles celebrados em julho e
janeiro de cada ano.»
Art. 13. Nos contratos de locação não escritos, O valor do
aluguel referente ao mês de fevereiro de 1991 será calculado:
I - multiplicando-se o valor do aluguel desde O último
reajuste pelo índice de remuneração constante do Anexo I à presente medida provisória correspondente ao dia em que o pagamento era devido; e
II - somando-se os valores obtidos na forma do inciso anterior e dividindo-se o resultado pelo número de meses considerado no inciso anterior.
Art. 14. Os contratos de aluguel residencial firmados a
partir de I? de fevereiro de 1991 serão livremente pactuados, podendo conter cláusula de reajuste nos meses de agosto ou fevereiro, ou em ambos, desde que o índice de reajuste não seja superior à variação acumulada dos salários nominais médios no
período.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos
acordos pactuados pelas partes, relativos à inserção ou modificação de cláusula de reajuste dos contratos de locação residencial em vigor.
(2) V. pág. 47 deste volume.
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Art. 15. Os contratos celebrados a partir de I? de fevereiro
de 1991, relativos à venda de bens para entrega futura, a prestação de serviços contínuos ou futuros ou a realização de obras,
com prazo superior a um ano, poderão conter cláusula de reajustamento de preço, desde que a periodicidade de aplicação
desse reajustamento não seja inferior a seis meses.
Parágrafo único. A parcela referente a salários, quando
estiver explicitada na fórmula de reajuste, será reajustada apenas nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.
Art. 16. A inobservância dos preceitos contidos nesta medida provisória sujeitará o infrator à aplicação das sanções previstas na legislação relativa à defesa da economia popular e à
proteção contra abuso do poder econômico.
Art. 17. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
expedirá as instruções necessárias à execução do disposto nesta
medida provisória.
Art. 18. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 8.030 131, de 12 de abril de 1990.
Brasília, 31 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de I? .2.1991, pág. 1991.

(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):779, mar./abr. 1990.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):91-115, ian.zfev. 1991.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 68, DE 1990 1*1
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural Educacional e de Radiodifusão Catedral São Sebastião do Rio de
Janeiro, para explorar. pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência. mo-

dulada, na Cidade de São Gonçalo, Estado
do Rio de Janeiro.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Educacional e de Radiodifusão Catedral São Sebastião do Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, ato a que se refere a Portaria n:' 40, de 20
de fevereiro de 1990, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente
(*) Este decreto legislativo, por lapso, deixou de ser enviado à publicação
no DO de 21.12.1990.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 69, DE 1990 1*1
Aprova o ato que outorga concessão à
Televisão Capital de Fortaleza Ltde., para
explorar serviço de redioâitueeo de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará.

Art. I? É aprovada a outorga de concessão à Televisão
Capital de Fortaleza Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze
anos, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), a que se refere O Decreto n:' 98.142, de 14 de setembro de
1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 1, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Hedio Geureme Ltda., para explorar serviço de redíodiiueéo sonora em
onda média, na Cidade de Geureme, Estado do Rio Grande do Sul.
(*)

Este decreto legislativo, por lapso, deixou de ser enviado à publicação

no DO de 21.12.1990.
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Art. 1? Ê aprovado o ato que renova a concessão. outorgada à Rádio Gaurama Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Gaurama, Estado do
Rio Grande do Sul, nos termos do Decreto n? 97.736, de 12 de
maio de 1989.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 2, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., para explorar serviço de radiodifusão SOnora em onda média, na Cidade de
Várzea Alegre, Estado do Ceará.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 21 de junho de 1987, a concessão outorgada à Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., para explorar, na Cidade de Várzea
Alegre, Estado do Ceará, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 3, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada â. Rádio Princesa do Vale Ltde.,
para explorar serviço de radiodifusão sono·
ra na Cidade de Acu, Estado do Rio Grande
do Norte.

Art. I? É aprovada a renovação de concessão outorgada à
Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade de Açu, Estado do Rio
Grande do Norte, a que se refere o Decreto n:' 97.935, de 10 de
julho de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 4, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão â
Rádio e Televisão Imagem Ltda., para ex"
pIorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Pereneved, Estado do Paraná.

Art. I? E aprovado o ato que outorga concessão à Rádio e
Televisão Imagem Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
CoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan./fev. 1991.
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sons e imagens (televisão), na Cidade de Paranavai, Estado do
Paraná.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 5, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Telecomunicações Campos Dourados Ltâe.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Cascavel, Estado do
Paraná.

Art. I? E aprovada a outorga de concessão à Telecomunicações Campos Dourados Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, a que se refere o Decreto n? 97.943, de 11 de julho de
1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(1):117-147, jan./fev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLNrIVO N? 6, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
FM Sudoeste Radiodifusora Ltde., para exolorer, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Piret, Estado do Rio de Janeiro.

Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão à FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, na Cidade de Piraí, Estado do Río de Janeiro, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 7, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Educadora de São João da Urtiga
Ltde., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local,
na Cidade de São João da Urtiga, Estado do
Rio Grande do Sul.

Art. I? E aprovado o ato constante da Portaria n? 194, de
12 de outubro de 1989, que outorga permissão à Rádio EducadoCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan./fev. 1991.
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ra de São João da Urtiga Ltda., para explorar, pelo. prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local, na Cidade de São João
da Urtiga, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 8, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio FM Esperança de Guadalupe Ltâe.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na

Cidade de Guadalupe, Estado do Piauí.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
FM Esperança de Guadalupe Ltda., através da Portaria n? 225,
de 14 de novembro de 1989, para explorar pelo prazo de dez
anos, sem direito a exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Guadalupe, Estado
do Piauí.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan./fev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 9, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão a
Rádio Arapoti Ltde., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Arapoti, Estado do Paraná.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio
Arapoti Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Arapotí , Estado do Paraná, ato a
que se refere o Decreto n:' 98.329, de 24 de outubro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 10, DE 1991
Aprova o ato que renova permissão à
Rádio FM Folha de Londrina Ltde., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Lonârina, Estado do Paraná.

Art. 1? É aprovada a renovação de permissão à Rádio FM
Folha de Londrina Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan.yfev. 1991.
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na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, renovação a que se refere a Portaria n? 165, de 15 de setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 11, DE 1991
Aprova o ato de renovação de concessão outorgada à Rede Eldorado de Rádio
Ltde., para explorar serviço de redíoâitusão sonora em onda média, na Cidade de
Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. I? E aprovada a renovação de concessão outorgada à
Rede Eldorado de Rádio Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão SO~
nora em onda média, na Cidade de Eldorado, Estado de Mato
Grosso do Sul, a que se refere o Decreto n? 98.033, de 9 de agosto de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan./fev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 12, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Uruguaiana Ltâe.
para explorar serviço de redioditusõo de
sons e imagens ftelevisâo) na Cidade de
Urugueiene, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. I? E aprovado o ato que renova a concessão outorgada à Televisão Uruguaiana Ltda., para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), a que se refere o Decreto n?
98.030, de 8 de agosto de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 13, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Melodia-Sistema Capeiinhense de Radiodifusão Ltde., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Capelinha, Eetedo de Minas Gerais.

Art. I? É aprovada a outorga de permissão à MelodiaSistema Capelinhense de Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, na Cidade de Capelinha, Estado de Minas
Gerais, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brastüa, 183(1):117-147, jan./fev. 1991.
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sonora em freqüência modulada, constante da Portaria .n:' 95, de
19 de julho de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 14, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Imperial FM de Pedro IJ Ltde., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Pedro
11, Estado do Piauí.

Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Imperial FM de Pedro II Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pedro II, Estado
do Piauí, ato a que se refere a Portaria n? 87, de 18 de julho de
1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1}:1l7·147. [an.zfev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 15, DE 1991
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Ditueore de ltapetininga
Ltde., para explorar, na Cidade de Itepetinínga, Estado de Sso Paulo, serviço de rediodifusão sonora em treocéncíe modulada.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 6 de julho de 1989, a permissão outorgada à Rádio Difusora de Itapetinínga Ltda., para explorar, na Cidade de Itapetiniriga, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, ato a que se refere a Portaria n? 134, de
15 de agosto de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 16, DE 1991
Aprova o eco que renova. a concessão à
Rádio Jornal de João Pessoa Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na
Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.

Art. I? É aprovada a renovação de concessão à Rádio J ornai de João Pessoa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(lj:117·147, Ian.zfev. 1991.
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sonora em freqüência modulada, na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, renovação a que se refere a Portaria ;,? 166, de
15 de setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 17, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Pataxós Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora, na Cidade de Itabela. Estado da Bahia.

Art. I? É aprovada a outorga de permissão à Rádio Pataxós Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, na Cidade de
Itabela, Estado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, outorga a que
se refere a Portaria n? 143, de 29 de agosto de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(1):117-147, janJfev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 18, DE 1991
Aprova o ato que renova permissão à.
Rádio Serra.na de Bento Gonçalves Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em trequéncie
modulada, na Cidade de Bento Gonçalves,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. I? E aprovado o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Serrana de Bento Gonçalves Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de janeiro de 1989, na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, ato a que se
refere a Portaria n:' 153, de 12 de setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 19, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rede Integração de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná.

Art. 1? É aprovada a outorga de concessão à Rede Integração de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan.Zfev. 1991.
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anos, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
outorga a que se refere o Decreto n? 98.486, de 7 de dezembro de
1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 20, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 28 de fevereiro de 1989, a petmiesão outorgada à 8 A FM de Jecerei Ltda ..
através da Portaria n:> 152, de 12 de setembro de 1989, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na
Cidade de Jacareí, Estado de São Paulo.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos a permissão outorgada à 8 A FM de J acareí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de J acareí, Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria
n? 152, de 12 de setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan.Zfev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 21, DE 1991
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Líderson de Orlândia
Ltda., para explorar serviço de reâiodiíusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Orlãnâie, Estado de São Paulo.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos a permissão outorgada à Rádio Liderson de Orlândia Ltda., através
da Portaria n? 155, de 15 de setembro de 1989, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Orlândia, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 22, DE 1991
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cultura de Santa Maria
Ltda., para explorar serviço de rediodiiusão sonora em freqüência. modulada, na Cídade de Santa. Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos a permissão outorgada à Rádio Cultura de Santa Maria Ltda., através
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):117-147, jan.lfev. 1991.
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da Portaria n? 164, de 15 de setembro de 1989, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 23, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rede Amapaense de Radiodifusao Ltde.,
para explorar serviço de radiodifusão SOnora em onda média, de ãmbito local, na Cidade de Macapá, Estado do Amapá.

Art. I? É aprovada a outorga de concessão à Rede Amapaense de Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito local, outorga a que se refere a Portaria n? 169, de 20 de
setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1);117-147, jan./fev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49; inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 24, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Sociedade Alfredense de Radiodifusão
Ltâe., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Alfredo Chaves,
Estado do Espírito Santo.

Art. I? É aprovada a Portaria n? 88, de 18 de julho de
1989, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga
permissão à Sociedade Alfredense de Radiodifusão Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 25, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão â
Síetten-Sisteme de Comunicação Alto São
Francisco Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em treqúéncie modulada, na Cidade de Pompeu, Estado de Minas Gerais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(1):117-147, jan./fev. 1991.
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Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão à SisfranSistema de Comunicação Alto São Francisco Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Pompeu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 26, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio FM Itabaiana Ltde., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusãO sonora
em freqüência modulada, na Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe.

Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
FM Itabaiana Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan./fev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 27, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão à
Rádio Heróis de Jenipapo Ltda., para explorar serviço de reâiodiiueéo sonora, em
onda média, na Cidade de Campo Maior,
Estado do Piauí.

Art. I? É aprovada a renovação de concessão à Rádio Heróis de Jenipapo Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora,
em onda média, na Cidade de Campo Maior, Estado do Piauí, a
que se refere o Decreto n:' 98.032, de 9 de agosto de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 28, DE 1991
ADrOV8 o ato que outorga concessão â
SPC - Sistema Paranaíba de Comunicações Ltda., para exploração de sons e imagens (televisão), na Cidade de Itumbiere,
Estado de Goiás.

Art. I? É aprovada a outorga de concessão à SPC - Sistema Paranaíba de Comunicações Ltda., para explorar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radíodíCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117·147, jan./fev. 1991.
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fusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás, a que se refere o Decreto n:' 98.070, de 18 de agosto
de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 29, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Cidade Ji'M de Lauro MiHJer Ltde.,
para explorar serviço de radiodifusãO sonora, na Cidade de Lauro Müller, Estado de
Santa Catarina.

Art. 1? É aprovada a outorga de permissão à Rádio Cidade FM de Lauro Müller Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, a que se refere a Portaria n? 68, de 7 de
julho de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan.lfev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 30, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Televisão Planalto Central Ltâe., para exploração de sons e imagens (televisão), na
Cidade de Porengetu, Estado de Goiás.

Art. I? E aprovada a outorga de concessão à Televisão
Planalto Central Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão). na Cidade de Porangatu, Estado de
Goiás, a que se refere o Decreto n? 98.035, de 9 de agosto de
1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 31, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissiio à
Rede Gerais de Comunicação Ltde., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Coromendel, Estado de Minas Gerais.

Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão à Rede
Gerais de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
Col..Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan.zfev. 1991.
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anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão SO~
nora em freqüência modulada, na Cidade de Corornandel, Estado de Minas Gerais.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 32, DE 1991
Aprova o ato que renova

li

permissão outor-

gada à Fundação Isaec de Comunicação,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de

Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do
Sul.

Art. I? Ê aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 18 de janeiro de 1989, a permissão outorgada à Fundação
Isaec de Comunicação, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Novo Hamburgo,
Estado do Rio Grande do Sul, ato a que se refere a Portaria n?
168, de 15 de setembro de 1989.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan./fev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 33, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Educadora de Campinas Ltde., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Campinas, Estado de Sã.o Paulo.

Art. I? É aprovada outorga de concessão à Rádio Educadora de .Campinas Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze
anos, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), outorga a que se refere o Decreto n? 97.827, de 12 de junho de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 34, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio FM Jóia Ltde., para explorar, pejo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusãO sonora em
treqúéncie modulada, na Cidade de Pérola,
Estado do Paraná.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan.Zfev. 1991.
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Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
FM Jóia Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pérola, Estado do Paraná, ato
a que se refere a Portaria n:' 178, de 25 de setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 35, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio FM 102 Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Ceriecice, Estado do
Espírito Santo.

Art. I? É aprovado o ato que outorga por dez anos, a partir de 16 de outubro de 1989, permissão à Rádio FM 102 Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, ato a
que se refere a Portaria n? 195, de 12 de outubro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan./fev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 36, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Rainha de Comunicação Ltde., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em treoõéncie modulada, na Cidade de
Campina Grande, Estado da Paraíba.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão ao Sistema Rainha de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 37, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Sociedade Rádio SinueJo Ltde., para exalorar, pelo prazo de dez enoe, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão SO~
nora em freqüência modulada, na Cidade de
Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan.lfev. 1991.
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anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 38, DE 1991
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio 1'ropícal de Blumenau
Ltde., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Blumeneu, Estado de Santa
Catarina.

Art. I? É aprovado o ato que renova pelo prazo de dez
anos, a partir de 18 de setembro de 1988, permissão à Rádio
Tropical de Blumenau Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Blurnenau,
Estado de Santa Catarina, através da Portaria n? 167, de 15 de
setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117,147, [en.zfev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

39, DE 1991

Aprova o ato que renova a concessão à
Rádio Progresso de São Carlos Ltde., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de São
Carlos. Estado de São Paulo:

Art. I? É aprovada a renovação de concessão à Rádio Progresso de São Carlos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na Cidade de São Carlos,
Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n? 151, de 12
de setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 40, DE 1991
Aprova o ato que renova permissão à A
Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltde.,
para explorar serviço de reâioditueõo sonora em freqüência modulada, na Cidade de
Vitória, Estado do Espírito Santo.

Art. I? É aprovada a renovação de permissão à A Gazeta
do Espírito Santo Rádio e TV Ltda., para explorar, pelo prazo
Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, [an.Zfev. 1991.
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de dez anos, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, renovação a que se refere a Portaria n?
160, de 15 de setembro de 1989.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

41, DE 1991

Aprova o ato que outorga permíssso à
Rádio e TV Vale do Mogi-Gueçu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na Cidade de
Mogí-Gueçu, Estado de São Paulo.

Art. 1~ É aprovada a outorga de permissão à Rádio e TV
Vale do Mogi-Guaçu Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, na Cidade de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, outorga a que se refere a Portaria n~ 254, de
14 de dezembro de 1989.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1);117-147. janJfev. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 42, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão â
Rádio Dítueore de Ivinhema Ltde., para explorar serviço de reâioditueéo sonora em
onda média, na Cidade de Ivinhema, Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. I? É aprovada a outorga de concessão à Rádio Difusora de Ivinhema Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
na Cidade de Ivinhema, Estado do Mato Grosso do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, outorga a que se refere o Decreto n? 98.332, de 24 de outubro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 43, DE 1991
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Televisão Rio Grande S:A., para explorar, na Cidade de Rio Grande, Eetado do Rio Grande do Sul, serviço de radiodifusãO de sons e imagens (televisão).

Art. I? É aprovado o ato que renova por quinze anos, a
partir de 2 de agosto de 1989, a permissão outorgada à Televisão
Rio Grande S.A., para explorar, na Cidade de Rio Grande, EsCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):117-147, jan.Zfev. 1991.
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tado do Rio Grande do Sul, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), ato a que se refere o Decreto n? 98.837, de
24 de janeiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 44, DE 1991
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada â Rádio e Televisã.o Campina
Grande Ltde., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,

na Cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos a permissão outorgada à Rádio e Televisão Campina Grande Ltda.,
através da Portaria n? 149, de 12 de setembro de 1989, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):117-147, jan./fev. 1991.

DECRETOS

DECRETO N? 99.971, DE 3 DE JANEIRO DE 1991 1*1
Cria Comissão Especial para promover
a revisão das normas e critérios relativos à
demarcação e proteção das terras inâtgenas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criada Comissão Especial para promover a
revisão das normas e critérios relativos à demarcação das terras
indígenas, estabelecidos nos Decretos n?s 94.9451 11 e 94.946121, de
23 de setembro de 1987, composta de representantes:
I
do Ministério da Justiça, que a coordenará;
II
do Ministério das Relações Exteriores;
UI
da Secretaria-Geral da Presidência da República;
IV
do Gabinete Militar;
V
da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da
República;
VI - da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Parágrafo único. Os membros da comissão serão nomeados pelo Ministro da Justiça, mediante indicação dos titulares
dos respectivos órgãos.
(*) Retificado no DO de 10.1.1991 (V. pâg. 448, deste volume).

(1) Coleção das Leis. Brasília, (6):504. jul./set. 1987.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (6):502. jul./set. 1987.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436. jan./fev. 1991.
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Art. 2? A Comissão Especial apresentará relatório conclusivo ao Ministro da Justiça, no prazo de trinta dias da sua instalação.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 10.1.1991. pág. 595.

DECRETO N? 99.972, DE 4 DE JANEIRO DE 1991
Outorga à Eletrogoes S.A. concessão
para o aproveitamento de energia hidreulíca do Rio Á vila, no Município de Vílhena,
Estado de Rondônia, no trecho que meneiona, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 140, letra b, e 150 do Decreto n?
24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do Processo n?
27100.000851/90-74,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Eletrogoes S.A. concessão para o
aproveitamento de energia hidráulica de um trecho do Rio Avila, bacia 1 do Rio Amazonas, sub- bacia 15 do Rio Madeira, nas
coordenadas geográficas 12'30'13"S de latitude e 60'27'58"W
de longitude, com potência de 6.700kW, no Município de Vilhena, Estado de Rondônia.
Parágrafo único. A energia produzida será destinada ao
suprimento da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron) , nos
Municípios de Colorado D'Oeste e Cerejeiras, Estado de Rondônia.
Art. 2? A concessionária deverá assinar o contrato de concessão dentro do prazo de trinta dias, contados da publicação
CoL Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.vfev. 1991.
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do despacho de aprovação da respectiva minuta pelo. Ministro
de Estado da Infra- Estrutura.
Art. 3? A concessionária apresentará ao Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), no prazo de
doze meses, contados a partir da data da publicação deste decreto, projeto definitivo para o aproveitamento da energia hidráulica.
Art. 4? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo de trinta anos, a contar da data do registro do respectivo contrato pelo Dnaee.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e
instalações que no momento existirem, em função dos serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 5? Mediante as condições que vierem a ser estipuladas, a concessão poderá ser renovada, a pedido da concessionária, até seis meses antes de expirar o prazo previsto no artigo
anterior.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7? Revogam-se o Decreto n? 87.797, de 11 de novembro de 1982, e demais disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
DECRETO N? 99.973, DE 4 DE JANEIRO DE 1991
Outorga à Extramil - Extração e Tratamento de Minérios S.A. concessão para
aproveitamento de energia hidráulica, para
uso exclusivo, no Ribeirão Cocais Grande,
Estado de Minas Gerais, no trecho que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 140, 150 e 164, letra a do Decreto n?
24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do Processo n?
17105.000421186-90,
Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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DECRETA:
Art. I? É outorgada à Extrarnil - Extração e Tratamento
de Minérios S.A. concessão para o aproveitamento da energia
hidráulica de um trecho do Ribeirão Cocais Grande, afluente do
Rio Piracicaba, constituído de dois projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas, denominadas Cocais Grande e Baratinha,
ambas com duas unidades geradoras de 2.200kW e 740kW, cada
uma, totalizando 5.880kW, com as coordenadas geográficas
19'31 '05,0"8 de latitude e 42°45'50,4"W de longitude, no Munícípio de Antônio Dias, Estado de Minas Gerais, não conferindo o presente título, delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento destina-se à produção de energia
elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá
fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito.
§ I? Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados, quando construidas em terrenos de sua propriedade.
§ 2? A concessionária fica obrigada a satisfazer as exigências acauteladoras dos usos múltiplos da água, especialmente o
controle de cheias.
Art. 3~ A concessão a que se refere o art. I? vigora pelo
prazo de trinta anos, contados da data da publicação deste decreto.

Art. 4~ Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal, nos seis últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação mediante
as condições que vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sua desistência.
§ I? No caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o
curso d'água em seu primitivo estado.
§ 2? Compete à concessionária provocar o Estado de Minas Gerais, titular do domínio das águas, para que se rnanifeste, nos dois anos que antecederem o fim do prazo de vigência da
concessão, sobre seu interesse ou não pela reversão dos bens e
instalações e encaminhar, dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
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Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Silva
DECRETO N? 99.974, DE 4 DE JANEIRO DE 1991
Outorga à Ooprel - Cooperativa de
Eletrificação Rural Alto Jecui Ltâe. concessão para aproveitamento de energia hi·
dreulice do Rio Pinheirinbo, no Município
de Ibirué, Estado do Rio Grande do Sul, no
trecho que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 140, letra a, e 150 e 164, letra a do Decreto n? 24.643, de 10 de junho de 1934, e o que consta do Processo n? 27100.002782/87-29,
DECRETA:
Art. I? E outorgada à Coprel - Cooperativa Regional de
Eletrificação Rural Alto J acui Ltda. concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de um trecho do Rio Pinheirinho,
no local denominado Cascata do Pinheirinho, com instalação de
duas unidades geradoras de 264kW cada uma, totalizando
528kW, nas coordenadas geográficas 28°33'56"S de latitude e
53°15'18"W de longitude, no Município de Ibiruá, Estado do Rio
Grande do Sul, não conferindo, o presente titulo, delegação de
Poder Público à concessionária.
Parágrafo único. A concessão de que trata este artigo fica
subordinada ao disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2? O aproveitamento destina· se à produção de energia
elétrica para uso exclusivo da concessionária, sendo vedada sua
cessão, a qualquer título, a terceiros.
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§ I? Não se compreende na proibição deste artigo ofornecimento de energia elétrica a vilas operárias de seus empregados, quando construídas em terrenos de sua propriedade.
§ 2? A concessionária fica obrigada a satisfazer as exigências acauteladoras dos usos múltiplos da água, especialmente o
controle de cheias.
Art. 3? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo de trinta anos, contados a partir da data de sua publi-

cação.

Parágrafo único. A concessionária poderá requerer a renovação da concessão, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Art. 4? No caso de desistência, a critério do Poder Público, poderá ser exigido que a concessionária reponha, por sua
conta, o curso d'água em seu primitivo estado.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silve

DECRETO N? 99.975, DE 4 DE JANEIRO DE 1991
Outorga à Itelmegnésio Nordeste S.A.
concessão para o aproveitamento da energia hidráulica do Rio do Sono e de um trecho do Ribeirão das Gaitas, nos Municípios
de João Pinheiro e Buritizeíro, Estado de
Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 140, 150 e 164, letras a e b, do Decreto
n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do Processo n?
27100.003048/86-23,
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DECRETA:
Art. I? E outorgada à Italmagnésio Nordeste S.A. concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica
nos trechos compreendidos pelas seguintes coordenadas geográficas: a) Água Branca, constituído de duas unidades geradoras
de 2.000kW cada urna, totalizando 4.000kW, localizado no Rio do
Sono, com 17'08'S de latitude e 45'26'W de longitude; b) Graças, constituído de duas unidades geradoras de 4.000kW cada
urna, totalizando 8.000kW, localizado no Rio do Sono, com
17'25'S de latitude e 45'35'W de longitude; c) Almas, constituído de duas unidades geradoras de 4.000kW cada urna, totalizando 8.000kW, localizado no Rio do Sono, com 17'21'S de latitude e 45'31 'W de longitude, situados entre os Municípios de
João Pinheiro e Buritizeiro, Estado de Minas Gerais, não conferindo, O presente título, delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2? E outorgada à Italmagnésio Nordeste S.A. concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho
do Ribeirão das Gaitas, no local denominado Gaitas, nas coordenadas 17'14'S de latitude e 45'26'W de longitude, constituído de duas unidades geradoras de 1.800kW cada urna, totalízando 3.760kW, no Município de Buritizeiro, Estado de Minas
Gerais, não conferindo, o presente título, delegação de Poder
Público à concessionária.
Art. 3? Os aproveitamentos se destinam à produção de
energia elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não
poderá fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito.
§ I? Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados quando construídas em terrenos de sua propriedade.
§ 2? A concessionária fica obrigada a satisfazer às exigêncías acauteladoras dos usos múltiplos das águas, especialmente
o controle de cheias.
Art. 4? A concessionária concluirá as obras no prazo fixado na portaria de aprovação dos projetos, executando-as de
acordo com os mesmos, com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
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Art. 5'? As concessões a que se referem os arts. I?' e 2'? vigorarão pelo prazo de trinta anos, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 6? Nos seis últimos meses que antecederem o término
do prazo da vigência das concessões, a concessionária deverá
requerer ao Governo Federal sua renovação, mediante as condições que vierem a ser estabelecidas, ou manifestar sua desistência.
§ 1? No caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o
curso d'água em seu primitivo estado.
§ 2? Compete à concessionária solicitar ao Estado de Minas Gerais, titular do domínio das águas, que se manifeste, nos
dois anos que antecederem o fim do prazo de vigência das concessões, sobre seu interesse ou não pela reversão dos bens e
instalações e encaminhar. dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 7? A concessionária fica obrigada a cumprir o dísposto no Código de Águas (Decreto n? 24.643, de 10. de julho de
1934), leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 8? Fica sem efeito o disposto na Portaria Ministerial
n? 047, de 5 de março de 1990, do extinto Ministério das Minas e
Energia.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.976, DE4 DE JANEIRO DE 1991
Outorga à Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (Copasa) concessão para
derivação de águas do Rio Verde Grande,
no Estado de Minas Gerais. no trecho que
menciona.
CoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.v'fev. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 43 e 62 do Decreto n? 24.643, de 10 de
julho de 1934 e o que consta do Processo ri? 27105.000184/89-81,
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada à Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (Copasa) concessão para captar até 0,024m3/s de
água do Rio Verde Grande, com a finalidade de abastecer o Distrito de Otinolândia, Município de Monte Azul, Estado de Minas Gerais, ressalvados os direitos de terceiros.
Art. 2? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo de cinco anos, a contar da data de sua publicação, podendo ser renovada, a pedido da concessionária, mediante as
condições que vierem a ser estipuladas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de janeiro de 1991: 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Sílva

DECRETO N? 99.977, DE 4 DE JANEIRO DE 1991
Outorga. à Eletram - Eletricidade da
Amazônia Ltde. concessão para o aproveitamento de energia hidráulica no Rio Braço
do Norte, Estado do Mato Grosso, no trecho que mencione.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 140 e 150, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, e o que consta do Processo n? 27100.001778/8988,
Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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DECRETA:
Art. I? É outorgada à Eletram - Eletricidade da Amazônia Ltda. concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do Rio Braço do Norte, sub-bacia do Rio Teles
Pires, Bacia do Rio Tapajós, nas coordenadas geográficas
9°47'S de latitude e 54°59'W de longitude, com potência de
7.200kW, no Município de Guarantã do Norte, Estado do Mato
Grosso.
Parágrafo único. A energia produzida será destinada ao
suprimento da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (Cemat) ,
nos Municípios de Cotrel, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto
de Azevedo, Terra Nova e Colider, Estado do Mato Grosso.
Art. 2? A concessionária deverá assinar o contrato de concessão dentro do prazo de trinta dias, contados da publicação
do despacho de aprovação da reapectiva minuta pelo Ministro
da Infra-Estrutura.
Art. 3? A concessionária apresentará ao Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), no prazo de
doze meses, contados da data da publicação deste decreto, projeto definitivo referente ao aproveitamento da energia hidráulica.
Art. 4? A concessão de que trata o presente decreto vigorará pelo prazo de trinta anos, a contar da data do Registro do
respectivo contrato pelo Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DN AEE).
Parágrafo único. Findo o prazo de concessão, os bens e
instalações que no momento existirem. em função dos serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 5? Mediante as condições que vierem a ser estipuladas, a concessão poderá ser renovada, a pedido da concessionária, até seis meses antes de expirar o prazo previsto no artigo
anterior.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Sílva
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DECRETO N? 99.978, DE 4 DE JANEIRO DE 1991
Outorga a Usina União e Indústria S.A.
concessão para aproveitamento de energia
hidráulica, para uso exclusivo, no Rio Ipojuca, Estado de Pernambuco, no trecho que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 140, 150 e 164, letra a do Decreto n?
24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do Processo n?
27100.000491!88-96,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Usina União e Indústria S.A. concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de um trecho do Rio Ipojuca, no local denominado Cachoeira do Urubu,
constituída de três unidades geradoras de 3.000kW, cada uma,
totalizando 9.000kW, com as coordenadas geográficas 8°20'S de
latitude e 35°20'W de longitude, localizado entre os Municípios
de Primavera e Escada, Estado de Pernambuco, não conferindo
o presente título delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento destina-se à produção de energia
elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá
fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito.
§ I? Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados, quando construídas em terrenos de sua propriedade.
§ 2? A concessionária fica obrigada a satisfazer as exigências acauteladoras dos usos múltiplos da água, especialmente o
controle de cheias.
Art. 3? A concessão a que se refere o art. I? vigorará pelo
prazo de trinta anos, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 4? Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal, nos seis últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação mediante as
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condições que vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sua desistência.
§ I? No caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente exigir que a concessionária reponha, por sua conta, o
curso d'água em seu primitivo estado.
§ 2? Compete à concessionária provocar o Estado de Pernambuco, titular do domínio das águas, para que se manifeste,
nos dois anos que antecederem o fim do prazo de vigência da
concessão, sobre seu interesse ou não pela reversão dos bens e
instalações e encaminhar, dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se
as disposições em contrário.
1
Brasília, 4 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.979, DE 4 DE JANEIRO DE 1991
Outorga à Cooperativa de Energia Elétrica Santa Maria de Responsabilidade Limitada concessão para o aproveitamento de
energia hidráulica, para uso exclusivo, no
Rio Benedito, no Estado de Santa Catarina,
no trecho que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 140, letra a, e 150 do Decreto n?
24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do Processo n?
27100.003470/87-41,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Cooperativa de Energia Elétrica de
Santa Maria de Responsabílidade Ltda., concessão para o aproCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1);149-436, jan.Zfev. 1991.
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veitamento de energia hidráulica no trecho do Ri:o Benedito, no
local denominado Alto Benedito Novo, nas coordenadas
26'46'55"8 de latitude e de longitude 49'23'50"W, com utilização de duas unidades geradoras de l.085kW cada uma, num total de 2.170kW, no Município de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, não conferindo, O presente titulo, delegação de Poder Público à concessionária.
Parágrafo único. A presente concessão fica subordinada
ao disposto no Código de Ãguasv leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2? O aproveitamento destina-se à produção de energia
elétrica para uso exclusivo da concessionária, sendo vedada sua
cessão, a qualquer título, a terceiros.
§ I? Não se compreende na proibição deste. artigo o fornecimento de energia elétrica a vilas operárias de seus empregados, quando construídas em terrenos de sua propriedade.
§ 2? A concessionária fica obrigada a satisfazer as exigências acauteladoras dos usos múltiplos de águas, especialmente o
controle de cheias.
Art. 3? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo de trinta anos, contados a partir da data de sua publicação.
Parágrafo único. A concessionária poderá requerer a renovação da concessão, mediante as condições que vierem a ser es-

tipuladas.
Art. 4? No caso de desistência, a critério do Poder Público, poderá ser exigido que a concessionária reponha, por sua
conta, o curso d'água em seu primitivo estado.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
l03? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silve
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DECRETO N? 99.980, DE 4 DE JANEIRO DE 1991·
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem em favor da
Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA),
imóveis constituídos de terrenos, benfeitorias e acessões, de propriedade particular,
situados no trecho que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 5?, letra i, e 6? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de
1970,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão
de passagem, em favor da Rede Ferroviária Federal S.A.
(RFFSA), os imóveis constituídos de terrenos, benfeitorias e
acessões, de propriedade particular, necessários à implantação
da Variante Horto Florestal-Matadouro-Capitão Eduardo, para
transposição da Região Metropolitana de Belo Horizonte, situados no trecho Matadouro-Capitão Eduardo, no Municipio de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Os imóveis de que trata o presente decreto, com
área total de 194,40ha, detalhados nos desenhos constantes do
Processo n:' 29000.012846/90-11, têm as seguintes delimitações
em coordenadas:
Coordenadas
Ponto

Azimute

Distância
(m)

PP.O
1
2

s
4

5

140°58'28"
144°43'16"
237°27'00"
325°37'53"
318°53'16"

61,143
180,069
55,758
210,801
36,500

E

N

614.071,500
614.110,000
614.214,000
614.167.000
614.048,000
614.024,000

7.805.050,500
7.805.003,000
7.804.856,000
7.804.826,000
7.805.000,000
7.805.027,500
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Coordenadas
Ponto

Azimute

Distância
(m)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52

311 "05'29"
249"26'38"
144"13'33"
116"33'54"
81 "52'12"

57,055
8,544
366,067
224,840
443,860
222,739

53"50'50"

167,813

108"40'36"

21 "48'05"
05"13'15"
17"51 '53"
39"00'14"
00"12'21"

33"08'32"
31"49'01"
11 "11 '27"
17"62'43"
50"42'51 "
118"21 '57"
55"53'28"
llFOl'18"
123"29'21"

33"19'35"
302"23'22"
351 °10'13"

320"11'40"
234"31 '12"
153"20'33"
177°39'14"
230"09'11 "
279"01 '50"
251 "14'55"
170"44'30"
198"50'12"
217"42'07"
199"51 '19"
199"51'57"
169"45'25"
190"49'53"
201"10'05"
231 "48'33"
244"52'01 "
289"10'13"
269"35'32"
293"22'24"
298"24'34"
330"39'44"
300"18'32"

188,481

106,125
317,825
247,071
417,503
203,030
483,680
613,158
228,Gll
585,921
775,628
701,715
518,509
613,794
131,051
1.154,629
573,294
238,213
57,717
458,751
268,725

354,278
1.079,885
572,381
646,421
676,744
406,342
401,890
354,602
331,788
199,555
126,002
95,425
89,471
135,515
140,504
301,218
125,061
314,312
157,532

E

N

613.981,000
613.973,OQO
614.187,000
614.400,000
614.797,000
615.017.500
615.153,000
615.223,000
615.234,500
615.332,000
615.487,500
615.489,000
615.600,000
615.855,000
615,974,000
616.044,000
616.497,500
617,180;000
617.761,000
618.245..000
618.673;500
618.745,500
617.'770,500
617.682,500
617.530,000
617.483,000
617.614.500
617.625,500
617.353,500
616.287,000
615.745;000
615.849,000
615.630,500
615 ..382;000
615.245,500
615.125,000
615.184,000
615.146,500
615.101,000
615.026,000
614.945.000
614.817,000
614.676,500
614.400,000
614.290,000
614.136,000
614.000,000

7.805.065,000
7.805.062,000
7.804.765,000
7.804.693.000
7.804.494,500
7.804.526,000
7.804.625,000
7.804.800,000
7.804.905,500
7,S05.208,eOO
7.805.400,000
7.805.817,500
7.805.987,500
7.806.398,500
7,807.000,000
7.807.217,000
7.807.588,000
7.807,219,500
7.807.613.000
7.807.427,000
7.807.143,500
7.807.253,000
7.807.871,500
7.808.438,000
7.808.621,000
7.808.687,500
7.808.148,000
7.807.879,500
7.807.652,500
7.807.822,000
7.807.638,000
7.807.000,000
7.806.359,500
7.806.038,000
7.805.660,000
7.805.326,500
7.805.000,000
7.804.804,000
7.804.686,500
7.804.627,500
7.804.589,500
7.804.634,000
7.804.633,000
7.804.752,500
7.804.812,000
7.805.086,000
7.805.165,500
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Coordenadas
Ponto

Azimute

Distância
(m)

53

277°46'13"

54
55
56
57
58
59
60

238Q 0 8 ' 5 0 "
83°45'47"
88°30'09"
95°18'52"

61
62
63
64
65
PP.Q

101 °51'11"

107°11'55"
112°37'12"
7°07'30"

247,775
99,481
92,045
76,526

21,593
41,382
43,966
26,000

4,031

116°00'12"

22,809

81 °40'28"
104°02'10"
132°26'10"
177°49'06"

41,437
24,739
23,712
52,538

E

613.754,500
613.670,000
613.761,500
613.838,000
613.859,500
613.900,000
613.942,000
613.966,000
613.966,500
613.987,000
614.028,000
614.052,000
614.069,500
614.071 ,500

N

7.805.199,000

7.805.146,500
7.805.19 6,500
7.805.148,500
7.805.156,500
7.805.148,000
7.805.135,000

7.805.125,000
7.805.129,000
7.805.119,000

7.805.125,000
7.805.119,000

7.805.103,000
7.805.050,500

Art. 3? A RFF8A fica autorizada a promover, na forma
da legislação vigente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se refere o art. I? deste decreto.
Art. 4? A RFF8A poderá alegar urgência nas desapropriações de que trata este decreto, para os fins previstos no art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de
1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1991; 170? da República e 103? da
Independência.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
DECRETO N? 99.981, DE 9 DE JANEIRO DE 1991
Autoriza a Secretaria da Ciência e Tecnologia a manter programa de cooperação
com instituições públicas ou privadas.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no seu art. 218,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizada a Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República (SCT/PR) a manter programa
de cooperação técnica e financeira com instituições públicas Ou
privadas, que desenvolvam atividades de pesquisa em ciência e
tecnologia de interesse e relevância para o desenvolvimento
científico e tecnológico do País.
Parágrafo único. A instituição, ou sua unidade, que participar de programa na forma deste decreto passará a atuar como
instituto complementar da SCT/PR.
Art. 2? Os recursos financeiros necessários ao atendimento da cooperação de que trata este decreto deverão ser oriundos
de dotações consignadas no orçamento da SCT/PR.
Art. 3? As instituições participantes do programa de que
trata este decreto terão que oferecer contrapartida abrangendo,
entre outros, recursos próprios e infra-estrutura para desenvolvimento dos projetos pertinentes à cooperação, além de assegurar participação da SCT/PR em órgão, de nível adequado, responsável pela definição e acompanhamento desses projetos.
Art. 4? As solicitações para participação no programa serão previamente analisadas e aprovadas pelo Conselho Nacional
de Ciência e Tecnologia.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 99.982, DE 9 DE JANEIRO DE 1991
Cria Comissão Especial de Articulação
com os Governos Estaduais Eleitos.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criada Comissão Especial de Articulação com
os Governos Estaduais Eleitos.
Art. 2? A Comissão terá como objetivo propor e operacionalizar programas e ações de cooperação técnica entre as administrações Federal e estadual, com vistas à integração e articulação de políticas de reforma administrativa, finanças públicas
e desestatização a serem implementadas pelos governos estadnais.
Art. 3? Integram a comissão representantes do Ministério
da Justiça, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e da Secretaria de Administração Federal.
Parágrafo único. O Coordenador e os membros da comissão serão nomeados pelo Ministro da Justiça, mediante indicação dos titulares dos respectivos órgãos.
Art. 4? Caberá ao Ministro da Justiça promover a articulação político-institucional com os governadores eleitos, de forma a assegurar a consecução dos objetivos propostos.
Art. 5? A comissão poderá, sempre que necessário para o
cumprimento de seus objetivos, requisitar a contribuição de outras áreas setoriais da Administração Pública Federal.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 99.983, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Empresa de Energia Elétrica
de Mato Grosso do Sul (EnersuI), as áreas
de terra que menciona.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n~ 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n~ 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1 ~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Empresa
de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul (Enersul), as áreas
de terra situadas na faixa de 25,00 (vinte e cinco metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 138k V, a ser
estabelecida com início na Subestação de Caarapó e término na
Subestação Amambai, nos Municípios de Caarapó e Amambai,
Estado do Mato Grosso do Sul, necessárias à passagem de linha
de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n~ 27100.001665/89-91.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe as~
segurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.

Art.3? A Enersul fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n~
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n~ 1.075, de 1970.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.984, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Mi·
nas Gerais (Cemig), as áreas de terra que
mencione.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemigl, as áreas de terra situadas na faixa de 23,00 (vinte e três metros) de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão em 138kV, a ser estabelecida
com origem na Subestação Brumadinho e término na Subestação Copasa, no Município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constantes do Processo n? 27105.000150/89-05.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
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elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado. ainda, o acesso à área de servidão do prédio servíente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência. de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos jJróprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.985, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra que
menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
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DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemigl, as áreas de terra situadas na faixa variável de O,OOm (zero metro] a 23,00 (vinte e
três metros I de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
em 138kV, a ser estabelecída, com origem na Subestação Caratínga e término na Subestação Inhapim 2, nos Municípios de
Caratínga e Inhapim, Estado de Minas Gerais, necessárias à
passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta
constantes do Processo n? 27105.000039/89-10.
Art. 2? Fíca reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo úníco. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3~ A Cemig fica autorizada a promover e executar
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste Decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
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DECRETO N? 99.986, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utílidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública para fins de
instituição de servidão administrativa em favor da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra situadas
na faixa de 23,00 (vinte e três metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecida com origem na Subestação Divinópolis-z e término na
torre n? 13 da linha de transmissão Gafanhoto - Bom Despacho, no Município de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme projeto
e planta constantes do Processo n? 27105.000134/89-41.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
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Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição de servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Silva

DECRETO N? 99.987, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemíg), as áreas de terra situadas na faixa a 23,00 (vinte e três metros) de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão em 138kV, com circuitos simples, a ser estabelecida com origem na Subestação Igarapé e término na Subestação Brumadínho, nos Municipios de Igarapé e
Brumadinho, Estado de Minas Gerais, necessárias à passagem
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de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes
do Processo n? 27105.000149/89-18.
Art. 2'? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
corno suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.988, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra que
menciona.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149·436, jan.Zfev. 1991.

174

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 maio de 1956, e no Decreto-Lei
n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig}, as áreas de terra situadas na faixa de 23,00 (vinte e três metros) de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão em 138kV, a ser estabelecida
com origem na Estrutura n? 67 da linha de transmissão
Lafaiete-Barbacena-2 e término na Subestação Carandaí-S, no
Município de Carandaí, Estado de Minas Gerais, necessárias à
passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta
constantes do Processo n? 27105_000407/88-21.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em COOM
seqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.989, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelha), a área de terra que mencione.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, no art. 5?, letra f, do Decreto n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), a área de terra de propriedade particular com o total de 2.709,OOm2 (dois mil, setecentos e nove metros
quadrados), necessária à ampliação da Subestação Teixeira
de Freitas, no Munícípic de Teixeira de Freitas, Estado da
Bahia, conforme projeto e planta constantes do Processo n?
27100.002531/89-61.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
tem início no Marco 2, situado a 90,OOm da rua paralela,
segue-se confrontando-se com terrenos de propriedade de Mário
de Oliveira Gomes, no rumo de 86°30'SW, e com distância de
63,OOm encontra-se o Marco 3; desse marco, com ângulo interno
de 90°00', passando por urna cerca ali existente e com distância
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e rumo respectivamente de 43,00m e 3'30'NW, localiza-se o Marco 5; novamente com ângulo interno de 90°00', e seguindo no rumo magnético de 86'30'NE e distância de 63,00m, encontra-se o
Marco 4; daí segue-se margeando a rua, e no rumo de 3'30'SE e
com distância de 43,00m fecha a poligonal no Marco 2, que define uma área de 2.709,00m 2.
Art. 2? A Coelba fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. I? deste decreto.
Art. 3? Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter
de urgência para fins de imissão na posse do bem, nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei ri? 1.075, de 1970.

Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.990, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
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DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra situadas na faixa de 23,00 (vinte e três metros) de largura, tendo
com eixo a linha de transmissão em 138kV, com origem na Subestação Iturama-I e término na Subestação-2 (Carneirinho) , no
Municipio de Iturama, Estado de Minas Gerais, necessárias à
passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta
constantes do Processo n? 21700.000401/88-01.
Art. 2~ Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente. as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.

Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.zfev. 1991.

178
DECRETO N? 99.991, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10 de
julho de 1934, e no art. 5?, letra f, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de
1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL), a área de terra de propriedade particular, com o total de
4.024,20m2 (quatro mil, vinte e quatro metros quadrados e vinte decimetros quadrados), necessária à implantação da Subestação Itatinga, no Município de Itatinga, Estado de São Paulo, de
acordo com o projeto e plantas constantes do Processo n?
27103.000139/89-48.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo assim se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco n? 1, cravado na confluência da Rua
Franklin Gutierrez com a Rua Dr. Samuel Prado; desse ponto,
segue com rumo e distãncia SE 61'54' - 60,00m (sessenta metros), margeando a Rua Dr. Samuel Prado, até o Marco n? 2; neste ponto, deflete à direita, formando ângulo interno de 90'00' e
segue com O rumo e distância SW 28'06' - 83,18m (oitenta e três
metros e dezoito centímetros), confrontando com as terras do desapropriando até o Marco n? 3; neste ponto, deflete à direita, formando ângulo interno de SE 61'46' e segue com rumo e distância
NW 33'40' - 68,l1m (sessenta e oito metros e onze centímetros),
confrontando, ainda, com terras do desapropriando, até o Marco
n? 4; neste ponto, deflete à direita, formando ângulo interno de
118'14' e segue com O rumo e distância NE 28'06' - 50,96m (cinqüenta metros e noventa e seis centímetros). margeando a Rua
Franklin Gutierrez. até o Marco n? 1, onde teve início esta descrição, formando ângulo interno de 90'00'.
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Art. 2? A CPFL fica autorizada a promover e executar.
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. 1? deste decreto.
Art. 3? Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter
de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, nos
termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela
Lei n? 2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.992, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosull,
a área de terra que menciona,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, e no art. 5?, letra i, do Decreto-Lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A. (Eletrosul), a área de terra de propriedade particular, com
o total de 73.915,00m 2 (setenta e três mil, novecentos e quinze
metros quadrados), necessária à implantação da Subestação
Anastácio, de 230/138/13,8kV, 75MVA, no Município de Anastácio, Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o projeto e
planta constantes do Processo n? 27100.000812/89-89.
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Parágrafo umco. A área de terra de que trata este' artigo
assim se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco MI, situado a 35,OOm, no rumo
67'51'00"8E, do eixo da rodovia BR-419, Km 236 + 254,00m,
junto à divisa Norte da Fazenda Laranjal; deste, segue com rumo de 29'09'00"NE, numa distância de 250m, até o Marco M2,
confrontando com a faixa de domínio da Rodovia BR-419; deste,
segue com o rumo de 67'51'00"8E, numa distância de 250m, até
o Marco M3, confrontando com a propriedade de Olympio José
Puya: deste segue com o rumo de 22'09'00"80, numa distância
de 341,32m, até o Marco M4, confrontando com a propriedade de
Olyrnpio José Puya; deste segue com o rumo de 47'4?'00"NO,
numa distância de 266,16m, até (, Marco MI, confrontando com
urna estrada particular em propriedade da Agropecuária Araújo
Ltda., onde teve início esta descrição.
Art. 2? A Eletrosul fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. I? deste decreto.
Art. 3? Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter
de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem,
nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.993, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação em favor da Companhia
de eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), a área de terra que menciona.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, e no art. 5?, letra f, do Decreto-Lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba}, a área de terra de propriedade particular com o total de 9.840m2 (nove mil, oitocentos e quarenta metros quadrados) necessária à implantação da Substação de Carranca, no Município de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, conforme projeto e planta constantes do Processo n?
27100.001982/89-44.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- tem início no Marco M-l, situado a lG,OOm da borda da
direita, no quilômetro 1,5 da BR-349, no sentido de Santa Maria
da Vitória, segue-se pelo limite da faixa de domínio da estrada e
com distância de nO,OOm no rumo de 83°54'00"SW localiza-se o
Marco M-2; desse marco, formando um ângulo interno de 90°00',
caminha-se na direção da LT 69kV Santa Maria da Vitória Bom Jesus da Lapa e com rumo e distância respectivamente de
OGo06'NW e 100m encontra-se o Marco M-3; daí, novamente com
ângulo interno de 90°00', confrontando-se com terras de propriedade de Pêricles Laranjeiras B. Braga, passando sob a já citada
LT e com rumo de 83'54"NE e distância de 86,00m, localiza-se o
Marco M-4; desse marco, cravado na margem da estrada carroçável ali existente, segue-se pelo limite dessa estrada, na direção da rodovia, e no rumo de 19°29'50"SE, com distância de
102,98m, encontra-se o marco Mvl , onde fecha a poligonal que
define uma área de 9.840,00m 2 .
Art. 2? A Coelba fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente. a desapropriação de que trata o art. I? deste decreto.
Art. 3? Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter
de urgência para fins de imissão na posse do bem, nos termos
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do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.994, DE 11 DI'; JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de São Paulo S.A., a área de
terra que menciona,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b , do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, no art. 5?, letra f, do Decreto n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956
e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São
Paulo S.A., a área de terra de propriedade particular, com o total de 4.593,90m2 (quatro mil, quinhentos e noventa e três metros quadrados e noventa decimetros quadrados), necessária à
implantação da Estação Transformadora de Distribuição Tabatinga, no Município de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, de
acordo com o projeto e planta constantes do Processo n?
27100.001846/89-36.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- tem início no Ponto A, localizado no alinhamento oeste
da Rua F, distante 8,50 metros de interseção dos prolongamentos
do alinhamento sul da Avenida Perimetral com o alinhamento
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acima, no qual é medido; segue por este com o rumo 22°45'SE,
na distância de 84,00 metros, até o Ponto B; deflete à direita e
segue com o rumo 67°15'SW, na distância de 50,00 metros, até o
Ponto C; deflete à direita e segue com o rumo 22°45'NW, pelo
alinhamento leste da Rua AI, na distância de 84,00 metros, até
o Ponto D; segue em Curva acentuada à direita, concordância
dos alinhamentos leste da Rua AI e sul da Avenida Perimetral,
com desenvolvimento de 13,35 metros, até o Ponto E; segue com
rumo 67°15'NW, pelo alinhamento sul da Avenida Perimetral,
na distância de 33,00 metros, até o Ponto F; segue em curva
acentuada à direita, concordância dos alinhamentos sul da A venida Perimetral e oeste da Rua F, com desenvolvimento de 13,35
metros, até o Ponto A, onde teve início esta descrição.
Art. 2? A Eletropaulo fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente. a desapropriação de que trata o art. I? deste decreto.
Art. 3~ Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter
de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem,
nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.995, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de Sã.o Paulo S.A., a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10
de junho de 1934, no art. 5?, letra i, do Decreto-Lei n? 3.365, de
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21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
_ Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São
Paulo S.A., a área de terra de propriedade particular, com o
total de 12.139,84m2 (doze mil, cento e trinta e nove metros
quadrados e oitenta e quatro decímentros quadrados), necessária à implantação da Estação Transformadora de Distribuição
Nevada, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, de
acordo com o projeto e planta constantes do Processo n?
27100.001546/89-01.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- tem inicio no Ponto 1, localizado no alinhamento oeste
da Avenida Sapopemba, ponto este distante 5,50 metros de interseção dos prolongamentos do alinhamento acima com o alinhamento leste da Estrada Casa Grande, medidos pelo primeiro; segue por este com o rumo SE 18°54'25", na distância de
219,62 metros, até o ponto 2; deflete à direita e segue com o rumo SW 74°56'37", na distância de 20,36 metros, até o Ponto 3;
deflete à esquerda e segue com o rumo SW 71°14'35", na distância de 12,38 metros, até o ponto 4; deflete à direita e segue com
o rumo SW73°02'51", na distância de 12,35 metros até o Ponto 5;
deflete à direita e segue com o rumo NW 21"13'40", na distância
de 0,58 metros, até o ponto 6; deflete à esquerda e segue com o
rumo SW 73°48'29", na distância de 6,38 metros, até o Ponto 7;
deflete. à esquerda e segue com o rumo SE 31°11'06", na distância de 0,22 metros, até o ponto 8; deflete à direita e segue com o
rumo SW 73°55'23", na distância de 12,57 metros, até o Ponto 9;
deflete à direita e segue com o rumo NW 20°33'22", na distância
de 0,68 metros, até o Ponto 10; deflete à esquerda e segue com o
rumo SW 72°13'25", na distância de 6,19 metros, até o ponto 11;
deflete à direita e segue com o rumo NW 17°14'29", na distância
de 0,30 metros, até o ponto 12; deflete à esquerda e segue com o
rumo SW 73°40'12", na distância de 12,48 metros, até o Ponto
13; deflete à esquerda e segue com O rumo SE 25°03'41", na distância de 0,54 metros, até o Ponto 14; deflete à direita e segue
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436. jan./fev. 1991.

185
com O rumo SW 73"59'33", na distância de 6,35 metros, até o
Ponto 15; deflete à direita e segue com o rumo NW 19"05'37", na
distância de 0,55 metros, até o Ponto 16; deflete à esquerda e segue com o rumo SW 75"38'25", na distância de 12,46 metros, até
o Ponto 17; deflete à esquerda e segue com O rumo SE
22"28'46", na distância de 0,63 metros, até o Ponto 18; deflete à
direita e segue com o rumo SW 72"16'29", na distância de 5,62
metros, até o Ponto 19; deflete à direita e segue com o rumo NW
11"54'07", na distância de 22,01 metros, até o Ponto 20; deflete à
esquerda e segue com o rumo NW 12"56'19", na distância de
14,56 metros, até o Ponto 21; deflete à direita e segue com o rumo NW 12"06'32", na distância de 65,55 metros, até o Ponto 22;
deflete à esquerda e segue com o rumo NW 79"08'09", na distância de 1,02 metros, até o Ponto 23; deflete à direita e segue com
o rumo NW 18"18'56' , na distância de 9,10 metros, até o Ponto
24; deflete à esquerda e segue com o rumo NW 80'51'40", na
distância de 1,16 metros, até o Ponto 25; deflete à direita e segue com o rumo NW 03"26'32", na distância de 2,66 metros, até
o Ponto 26; deflete à esquerda e segue com o rumo NW
15"59'32", na distância de 8,38 metros, até o Ponto 27; deflete à
esquerda e segue com o rumo NW 23"32'29", na distância de
4,83 metros, até o Ponto 28; deflete à esquerda e segue com o rumo NW 83'57'25", na distância de 6,17 metros, até o Ponto 29;
deflete à direita e segue com o rumo NW 63"26'06", na distância
de 0,38 metros, até o Ponto 30; deflete à esquerda e segue com o
rumo NW 83"39'35", na distância de 2,44 metros, até o Ponto 31;
deflete à direita e segue com o rumo NE 12"20'23", pelo alinhamento leste da Estrada da Casa Grande, na distância de 114,62
metros, até o Ponto 32; deflete à direita e segue com o rumo NW
84'47'14", pelo chanfro formado pelo alinhamento acima e o alinhamento oeste da Avenida Sapopemba, na distância de 2,94
metros, até o Ponto 1, onde teve início esta descrição.
Art. 2? A Eletropaulo fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. l? deste decreto.
Art. 3? Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter
de urgência para fins de imissão provisória na posse do imóvel,
nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
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Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5? Revcgam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.996. DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Eletropaulo

- Eletricidade de São Paulo S.A., a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, no art. 5?, letra I, do Decreto-Lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São
Paulo S.A., a área de terra de propriedade particular com o total de 4.652,00m 2 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois metros quadrados), necessária à implantação da Estação T'ransformadora de Distribuição Ibiúna, no Município de Ibiúna, Estado
de São Paulo, de acordo com o projeto e planta constantes do
Processo n? 27100.001922/89-12.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- tem início no Ponto A, localizado no alinhamento sul da
Rua Elias S. Riskalla, ponto este distante 8,50 metros da intersecção dos prolongamentos do alinhamento leste da Rua João
Francisco Abib e o alinhamento acima, por ele medidos; segue
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por este com o rumo NE 64°29'32", na distância de 21,50 metros, até o Ponto B; deflete à direita e segue com o rumo SE
25°30'28", na distância de 30,10 metros, até o ponto C; deflete à
esquerda e segue com o rumo SE 35°24'32", na distância de
20,16 metros, até o Ponto D; deflete à esquerda e segue com o
rumo SE 62°56'10", na distância de 30,00 metros, até o ponto à
direita e segue com o rumo SW 08°47'39", na distância de 10,00
metros até o Ponto F; deflete à direita e segue com o rumo SW
10°31'53", na distância de 10,00 metros, até o ponto G; deflete à
direita e segue com o rumo SW 13°14'49", na distância de 10,00
metros, até o Ponto H; deflete à direita e segue com o rumo SW
23°49'00", na distância de 10,00 metros, até o Ponto I; deflete à
direita e segue com o rumo SW 26°59'17", na distância de 20,00
metros, até o Ponto J; deflete à direita e segue com o rumo NW
62°56'10", na distância de 60,00 metros, até o Ponto K; deflete à
direita e segue com o rumo NE 27°01'10", pelo alinhamento leste
da Rua João Francisco Abib, na distância de 19,18 metros, até o
Ponto L; segue em curva acentuada à esquerda, pelo alinhamento acima, na distância de 22,41 metros até o ponto M; segue com
o rumo NW 25°29'53", também pelo alinhamento citado, na distância de 29,06 metros, até o Ponto N; segue em curva acentuada à direita, concordância dos alinhamentos leste da Rua João
Francisco Abib e sul da Rua Elias S. Rískalla, na distância de
13,35 metros, até o ponto A, onde teve início esta descrição.
Art. 2? A Eletropaulo fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. I? deste decreto.
Art. 3~ Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter
de urgência para fins de imissão provisória na posse do imóvel,
nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Silva
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DECRETO N? 99.997, DE 11 DE JANEIRO DE 1991.
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Light Serviços de Eletricidade S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de' 1934, e no art. 5?, letra f, do Decreto-Lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da Light
Serviços de Eletricidade
S.A., a área de terra de propriedade particular com o total de
14.942,00m2 (quatorze mil, novecentos e quarenta e dois metros
quadrados), necessária à implantação da Subestação de Distribuição Valença, de 34,5/25-13, 8/6, 3kV no Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o projeto e planta
constantes do Processo n? 27104.000285/88-37.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- área de formato irregular com 14.942,OOm2 iniciando a
26,20m do cruzamento da Rua Francisco Medeiros com a Rua 27
de Novembro, medindo 9,20m em reta pelo alinhamento da Rua
Francisco Medeiros; 10,OOm em curva subordinada a um raio de
20,00m; 114,20m em reta ainda pela Rua Francisco Medeiros,
quando faz um ângulo interno de 107°48' seguindo com extensão
de 97,OOm, fazendo um ângulo interno de 93°43'; seguindo com
extensão de 115,OOm, em reta pela divisa do terreno, quando faz
um ângulo interno de 99°48', confrontando com o imóvel n? 512
da Rua 27 de Novembro; seguindo com extensão de 67,00m pelo
alinhamento da Rua 27 de Novembro fazendo um ângulo interno
de 87°01'20"; seguindo com extensão de 8,OOm, quando faz um
ângulo interno de 270°00'00"; seguindo com extensão de 82,OOm
pelo limite da praça existente até encontrar o ponto inicial, fechando o polígono, com O ângulo interno de 90°18'40".
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Art. 2? A Light fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. I? deste decreto.
Art. 3? Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter
de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, nos
termos do art. 15 do Decreto-Lei n" 3.365, de 1941, alterado pela
Lei n? 2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

DECRETO N? 99.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Eletropaulo
- Eletricidade de São Paulo S.A., a área de
terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, no art. 5?, letra i, do Decreto n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São
Paulo S.A., a área de terra de propriedade particular com o total
de 30,55m 2 (trinta metros quadrados e cinqüenta e cinco decímetros quadrados), necessária à ampliação de Estação de Rádio
UHF e Telemetria Hidrológica Jardim Vista Alegre, no Município de Ernbu, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto
e planta constantes do Processo n? 27100.002845/89-17.
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Parágrafo urnco. A área de terra de que trata este artigo
assim se descreve e caracteriza:
- tem início no Ponto A, localizado no alinhamento norte
da Rua Rezende, distante 45,70 metros da interseção dos prolongamentos do alinhamento oeste da Avenida 4 do Jardim, atual
Avenida Campo Grande e o alinhamento acima, nele medidos;
segue por este com o rumo SW 64'23'20", na distância de 5,30
metros, até o Ponto B; deflete à direita e segue com o rumo NW
15'36'40", na distância de 6,62 metros, até o Ponto C; deflete à
direita e segue com o rumo NE 64'23'20" na distância de 4,12
metros, até o Ponto D; deflete à direita e segue com O rumo SE
25'36'40", na distância de 6,50 metros, até o Ponto A, onde teve
início esta descrição.
Art. 2? A Eletropaulo fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação de que trata o art. I? deste decreto.
Art. 3? Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter
de urgência para fins de imissão na posse do bem, nos termos
do art. 15, do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Silva
DECRETO N? 99.999, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Revoga os decretos que mencione.

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

Declaram-se revogados os decretos relacionados
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

o anexo está publicado no DO

de 14.1.1991, pégs. 807/837.

DECRETO N? 100.000, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre os decretos a serem expedidos a partir desta data.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? A partir desta data, será adotada nova numeração
de decretos, que será iniciada com o número l.
Art. 2? O Secretário-Geral da Presidência da República
expedirá as instruções necessárias à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
I
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

DECRETO N? 1, DE 11 DE JANEIRO DE 1991 (')
Regulamenta o pagamento da compensação financeira instituída pela Lei n.O
7.990(1), de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências.
(*) Numeração regulamentada pelo Decreto n? 100.000, de l1.1.199l.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.l):3128; nov.Zdez. 1989.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nas Leis nr s 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e
8.001, de 13 de março de 1990, bem assim nas Leis nf s 2.004, de
3 de outubro de 1953, 7.453, de 27 de dezembro de 1985, e 7.525,
de 22 de julho de 1986, e suas alterações,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
Art. 1? O cálculo e a distribuição mensal da compensação
financeira decorrente do aproveitamento de recursos hídricos,
para fins de geração de energia elétrica e dos recursos minerais.
por quaisquer dos regimes previstos em lei, bem assim dos
royalties devidos pela Itaipu Binacional ao Governo Brasileiro,
estabelecidos pelo Tratado de Itaípu, seus anexos e documentos
interpretativos subseqüentes, de que tratam as Leis nss 7.990,
de 1989, e 8.0011 21, de 1990, reger-se-ão pelo disposto neste decreto.
CAPÍTULO II
Da Compensação Financeira pela Utilização
de Recursos Hídricos
Art. 2? A compensação financeira devida pela utilização
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica será de 6% (seis por cento) sobre o valor da energia produzida.
Art. 3? A energia elétrica de origem hidrica de uso privativo de produtor também será gravada com a aplicação de um
fator de 6% (seis por cento), nas mesmas condições e preços do
concessionário do serviço público local, quando:
I - houver excedentes de energia .e esta for aproveitada
para uso externo de serviço público;
II - a instalação consumidora estiver em outro Estado da
Federação, hipótese na qual a compensação será devida aos Es(2) Coleção das Leis. Braeilía, 182(2, t.l):672, mar.labr. 1990.
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tados e aos Municípios em que se localizarem as instalações de
geração de energia elétrica;
Art. 4? E isenta do pagamento de compensação financeira
a energia elétrica:
I - produzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal igualou inferior a 10.000KW (dez mil quilowatts);
Ir - gerada e consumida para uso privativo de produtor
(autoprodutor), no montante correspondente ao seu consumo
próprio no processo de transformação industrial, desde que a
instalação consumidora esteja no Município onde se localizarem
as instalações de energia elétrica.

Art. 5? A compensação financeira de que trata o art. 2?
deste decreto será paga, mensalmente, pelas concessionárias
distribuidoras de energia elétrica, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em cujos territórios se localizarem ínstalações destinadas à produção de energia elétrica ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios.
bem assim ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) e à Secretaria da Ciência e Tecnologia (SCT),
nos seguintes percentuais:
I
45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados;
Ir - 45% (quarenta e cinco por cento) aos Municípios;
IrI - 8% (oito por cento) ao Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica (DNAEE);
IV - 2% (dois por cento) à Secretaria da Ciência e Tecnologia (SCT).
§ I? Na distribuição da compensação financeira, o Distrito
Federal receberá o montante correspondente às parcelas devidas aos Estados e aos Municípios.
§ 2? Quando o aproveitamento do potencial hidráulico
atingir mais de um Estado ou Município, a distribuição dos percentuais referidos neste decreto será feíta proporcionalmente,
levando-se em consideração as áreas inundadas.
§ 3? Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios a montante, o acréscimo de energia por eles propiciado será
considerado como geração associada a estes reservatórios regularizadores, competindo ao DNAEE efetuar a avaliação corresCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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pondente para determinar a proporção da compensação. financeira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetados por esses reservatórios.
§ 4? No cálculo da compensação financeira, o DNAEE
atribuirá a cada beneficiário um coeficiente de participação, determinado com base nos critérios estabelecidos neste decreto.
Art. 6? . A cota destinada ao DNAEE será empregada:
I - 40% (quarenta por cento) na operação e na expansão
da rede hidrometeorológica nacional, no estudo de recursos
hídricos e na fiscalização dos serviços de eletricidade do Pais;
H - 35% (trinta e cinco por cento) na instituição, gerenciamento e suporte do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
IH - 25% (vinte e cinco por cento) em políticas de proteção ambiental, por intermédio do órgão federal competente.
Art. 7? O valor da energia produzida, para efeito de cálculo da compensação financeira, será obtido pelo produto da energia de origem hídrica efetivamente verificada, medida em
megawatt-hora, multiplicado pela Tarifa Atualizada de Referência fixada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica IDNAEE), sobre toda a hidreletricidade produzida no
País, com base nas tarifas de suprimento dos sistemas interligados, referidos ao barramento da usina.
Parágrafo único. Compete ao DNAEE calcular e atualizar,
na mesma periodicidade dos reajustes das tarifas de suprimentos, o valor da energia produzida, conforme critério estabelecido
neste artigo.
Art. 8? As frações a que os beneficiários da compensação
financeira de uma determinada usina terão direito serão calculadas de acordo com as seguintes fórmulas, conforme o titular do
benefício:
I - Estados ou Municípios afetados diretamente pela usina considerada:
VCDFk = PUk x VCF
VCF = 0,45 x RU
PUk
QU = AK
SQ
AU
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onde:
VCFDk

é o valor da compensação financeira devida ao
Estado ou Município K diretamente afetado pela

usina considerada;
é a fração da compensação financeira devida pela
usina considerada ao Estado ou Município K diretamente afetado pela usina ou seu reservatório,
a ser aplicada sobre o valor VCF;
é a parcela da compensação financeira devida pela usina considerada aos Estados ou Municípios;
é o valor total da compensação financeira devida
pela usina considerada;
é a vazão firme da usina considerada, desprezando-se os efeitos de regularização de montante,
calculada a partir do período histórico de registro hidrológico da bacia;
- é a soma dos acréscimos de vazão firme propiciados pelos reservatórios a montante da usina Considerada, acrescida da vazão firme da usina considerada, desprezando-se os efeitos da regularização de montante;
- é a área de Estado ou Município K diretamente
afetada pela usina ou seu reservatório, em km2,
correspondente à cota máxima operativa normal,
acrescida da faixa de segurança calculada e desapropriada para tal fim;
- é a área total afetada diretamente pela usina ou
seu reservatório, em km-, correspondente à cota
máxima operativa normal, acrescida da faixa de
segurança calculada e desapropriada para tal
fim.

PUk -

VCF
RU
QU

SQ

AK

AU

II - Estados ou Municípios afetados diretamente por reservatório a montante da usina considerada:
VCFMi = PMij x VCF
VCF = 0.45 x RU
PMij = QMj = Aij
SQ
SAj
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.

196
onde,
VCFMi

é o valor da compensação financeira devida ao
Estado ou Município i diretamente afetado por
reservatório j a montante da usina considerada;
PMij - é a fração da compensação financeira devida pela
usina considerada ao Estado ou Município i diretamente afetado pelo reservatório de montante i,
a ser aplicado sobre o valor VCF;
é a parcela da compensação financeira devida peVCF
la usina considerada aos Estados ou Municípios;
é o valor total da compensação financeira devida
RU
pela usina considerada;
é o acréscimo de vazão firme propiciado pelo reQMj
servatório j à usina em pauta, considerado como
última adição ao sistema gerador composto pela
usina e aproveitamentos a montante dela, calculado a partir do período histórico de registro hidrológico da bacia;
SQ - é a soma dos acréscimos de vazão firme propiciados pelos reservatórios a montante da usina considerada, acrescida da vazão firme da usina considerada, desprezando-se os efeitos de regularização de montante;
Aij - é a área diretamente afetada, em Km2, pelo reservatório j a montante da usina considerada, no
Estado ou Município i, correspondente à cota
máxima operativa normal, acrescida da faixa de
segurança calculada e desapropriada para tal
fim;
SAj - é o somatório das áreas dos Estados ou Municípios afetados, em Km2, pelo reservatório j a
montante da usina considerada, correspondente à
cota máxima operativa normal, acrescida da faixa de segurança calculada e desapropriada para
tal fim.

Parágrafo único. O DNAEE elaborará, anualmente, os estudos necessários à operacionalização dos critérios estabelecidos neste artigo.
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Art. 9? A União repassará, mensalmente, respeitados os
percentuais fixados no caput do art. 5? deste decreto, e sem prejuízo das parcelas devidas ao DNAEE e à SCT, os roynlties devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos no Anexo C,
item UI do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973,
entre a República Federatíva do Brasil e a República do Paraguai, bem como nos documentos interpretativos subseqüentes,
da seguinte forma:
I - 85% (oitenta e cinco por cento) ao Estado do Paraná e
aos Municípios diretamente afetados pela usina; e
U - 15% (quinze por cento) aos Estados e Municipios afetados por reservatórios a montante da usina, que contribuem
para o incremento de energia nela produzida.
Art. 10. A distribuição dos royslties devidos pela usina de
Itaipu será calculada de acordo com as seguintes fórmulas, COnforme o titular do benefício:
I - ao Estado do Paraná:
VDE = 0,45 x 0,85 x R
U - aos Municípios diretamente afetados pela Usina Hidrelétrica de Itaipu:
VDM = 0,45 x 0,85 x R
UI - ao DNAEE:
VDD = 0,08 x R
IV - à SCT:
VDT = 0,02 x R
V - aos Estados ou Municípios afetados por reservatórios
a montante da Usina Hidrelétrica de Itaipu:
VDN = 0,45 x 0,15 x R
onde,
é o valor devido ao Estado do Paraná;
VDE
VDM
é o valor devido aos Municípios diretamente afetados pela Usina Hidrelétrica de Itaipu:
VDD
é o valor devido ao Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE);
VDT
é o valor devido à Secretaria da Ciência e Tecnologia (SCT);
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VDN -

é o valor devido aos Estados ou Municípios afetados por reservatórios a montante da Usina Hidrelétrica de Itaipu;
R - é o valor dos royalties devidos pela Itaipu Binacional à União Federal.
§ I? As frações de VDM a que os Municípios diretamente
afetados terão direito serão calculados de acordo com a seguinte
fórmula:
VRDi = Ai x VDM
ATI
onde,
VRD
é o valor dos royslties devido ao Município i diretamente afetado pelo reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu;
Ai - é a área inundada pelo reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu no Município i, em Km2, correspondente à cota máxima operativa normal,
acrescida da faixa de segurança calculada e desapropriada para tal fim;
é a área total do território brasileiro inundada
ATI
pelo reservatório da Usina Hidrelétríca de Itaipu, em Km2, correspondente à cota máxima operativa normal, acrescida da faixa de segurança
calculada e desapropriada para tal fim;
VDM - é o valor devido aos Municípios diretamente afetados pela Usina Hidrelétrica de Itaipu.
§ 2? As frações de VDN a que terão direito os Estados e
Municípios afetados por reservatórios a montante da Usina Hidrelétrica de Itaipu serão calculadas de acordo com a seguinte
fórmula:
VRMij = PMij x VDN
- PMij = QMíj x Aij
3Mi
ATj
onde,
VRMij
é o valor dos royalties devidos ao Estado ou Município i afetado pelo reservatório j a montante
da Usina Hidrelétrica de Itaipu;
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é a fração da parcela dos royalties devidos ao
Estado ou Município i afetado pelo reservatório j
a montante da Usina Hidrelétrica de Itaipu, a ser
aplicado sobre o valor VDN;
VDN - é o valor devido aos Estados ou Municípios afetados por reservatórios a montante da U sina Hídrelétrica de Itaipu;
QMlj
é o acréscimo de vazão firme propiciado pelo reservatório j à geração da Usina Hidrelétrica de
Itaipu, considerado como última edição ao sistema gerador, composto pela Usina Hidrelétrica de
Itaipu e aproveitamentos a montante, calculados
a partir do período histórico de registro hidrológico da bacia;
SMI - é a soma dos acréscimos de vazão firme propiciados pelos reservatórios a montante da Usina Hidrelétrica de Itaipu;
Aij - é a área diretamente afetada em Km 2 • pelo reservatório j ·no Estado ou Município i, correspondente à cota máxima operativa normal, acrescida
da faixa de segurança calculada e desapropriada
para tal fim;
ATj - é a área total diretamente afetada. em Km 2 • pelo
reservatório i, correspondente à cota máxima
operativa normal, acrescida da faixa de segurança calculada e desapropriada para tal fim.
Art. 11. O DNAEE adequará o cálculo global da compensação financeira devida aos Estados e Municípios. diferenciando a energia produzida e o valor dos royalties devidos por Itaipu. de forma a evitar dupla contagem e ressarcimentos que tenham a mesma origem.
Art. 12. O DNAEE adotará providências no sentido de
que. na aplicação deste decreto. não sejam afetadas as contas
de consumo mensal igualou inferior a 30Kwh, verificado ou estimado, bem assim não incidam, sobre a compensação financeira, quaisquer tributos ou empréstimos compulsórios.
§ I? As concessionárias distribuidoras de energia elétrica
enviarão. mensalmente, ao DNAEE, cópia do comprovante de
recolhimento da compensação financeira, conforme as normas
PMij -
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estabelecidas neste decreto e as regras a serem expedidas pelo
DNAEE.
§ 2? O DNAEE prestará aos beneficiários da compensação
financeira e dos royalties previstos neste decreto as informações por eles solicitadas.
CAPÍTULO UI
Da Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais
Art. 13. A compensação financeira devida pelos detentores de direitos minerários a qualquer título, em decorrência da
exploração de recursos minerais para fins de aproveitamento
econõmico, será de até 3% (três por cento) sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido
após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e
antes de sua transformação industrial.
§ I? O percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias minerais, será de:
I - minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio:
3% (três por cento);
II - ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o disposto no inciso IV
deste artigo;
III - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% (dois décimos por cento);
IV - ouro: 1 % (um por cento), quando extraído por empresas mineradoras, isentos os garimpeiros.
§ 2? A distribuição da compensação financeira de que trata este artigo será feita da seguinte forma:
I - 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito Federal;
II - 65 % (sessenta e cinco por cento) para os Municípios;
III - 12% (doze por cento) para o Departamento Nacional
da Produção Mineral (DNPM), que destinará 2% (dois por cento) à proteção ambiental nas regiões mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
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Naturais Renováveis (Ibama) , ou de outro órgão federal competente, que o substituir.
§ 3? O valor resultante da aplicação do percentual da compensação financeira será considerado, em função da classe e
substância mineral, na estrutura de custos, sempre que os preços forem administrados pelo Governo.
§ 4? No caso das substâncias minerais extraídas sob o regime de permissão da lavra garimpeira, o valor da compensação
será pago pelo primeiro adquirente.
Art. 14. Para efeito do disposto no artigo anterior,
considera-se:
I - atividade de exploração de recursos minerais, a retirada de substâncias minerais da jazida, mina, salina ou outro
depósito mineral para fins de aproveitamento econômico;
II - faturamento líquido, o total das receitas de vendas,
excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do produto mineral, as despesas de transporte e as de seguro;
III - processo de beneficiamento, aquele realizado por
fragmentação, pulverização, classificação, concentração, separação magnética, flotação, homogeneização, aglomeração ou aglutinação, briquetagem, nodulação, sinterização, pelotização, ativação, coqueificação, calcinação, desaguamento, inclusive secagem, desidratação, filtragem, levigação, bem como qualquer outro processo de beneficiamento, ainda que exija adição ou retirada de outras substâncias, desde que não resulte na descaracterização mineralógica das substâncias minerais processadas ou
que não impliquem na sua inclusão no campo de incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
§ 1? No caso de substância mineral consumida, transformada ou utilizada pelo próprio titular dos direitos minerários
ou remetida a outro estabelecimento do mesmo titular, será considerado faturamento liquido o valor de consumo na ocorrência
do fato gerador definido no art. 15 deste decreto.
§ 2? As despesas de transporte compreendem as pagas ou
incorridas pelo titular do direito minerário com a substância minera!.
Art. 15. Constitui fato gerador da compensação financeira
devida pela exploração de recursos minerais a saída por venda
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do produto mineral das áreas da jazida, mina, salina ou de OU~
tros depósitos minerais de onde provêm, ou o de quaisquer estabelecimentos, sempre após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial.
Parágrafo único. Equipara-se à saída por venda o consumo ou a utilização da substância mineral em processo de industrialização realizado dentro das áreas da jazida, mina, salina ou
outros depósitos minerais, suas áreas limítrofes ou ainda em
qualquer estabelecimento.
Art. 16. A compensação financeira pela exploração de
substâncias minerais será lançada mensalmente pelo devedor.
Parágrafo único. O lançamento será efetuado em documento próprio, que conterá a descrição da operação que lhe deu origem, o produto a que se referir o respectivo cálculo, em parcelas destacadas, e a descriminação dos tributos incidentes, das
despesas de transporte e de seguro, de forma a tornar possível
suas corretas identificações.
CAPÍTULO IV
Da Compensação pela Exploração
do Petróleo, do Xisto Betuminoso e do Gás Natural
Art. 17. A compensação financeira devida pela Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobrás) e suas subsidiárias aos Estados,
Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás
natural extraídos de seus respectivos territórios, onde se fixar a
lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou
terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás
natural, operados pela Petrobrás, será paga nos seguintes percentuais:
I
3,5% (três e meio por cento) aos Estados produtores;
I! - 1,0% (um por cento) aos Municípios produtores;
Ill - 0,5% (cinco décimos por cento) aos Municipios onde
se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque
ou desembarque de óleo bruto ou gás natural.
Parágrafo único. Os Estados, Territórios e Municípios
centrais, em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres se fizer
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a exploração do petróleo, xisto betuminoso ou gás natural, farão
jus à compensação financeira prevista neste artigo.
Art. 18. E também devida a compensação financeira aos
Estados, Distrito Federal e Municípios confrontantes quando o
óleo, o xisto betuminoso e o gás natural forem extraídos da plataforma continental, nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados
no artigo anterior, sendo:
I - 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Distrito
Federal;
H - 0,5% (meio por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural operadas pela Petrobrás;
IH - 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios confrontantes e suas respectivas áreas geoeconômicas;
IV - 1,0% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para
atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades
econômicas das referidas áreas;
V - 0,5% (meio por cento) para constituir um Fundo Especial, a ser distribuído entre todos os Estados e Municípios.
§ 1? O percentual de 1,5% (um e meio por cento) previsto
no inciso HI do caput deste artigo, atribuído aos Municípios
confrontantes e suas respectivas áreas geoeconômicas, será partilhado da seguinte forma:
I - 60% (sessenta por cento) ao Município confrontante
juntamente com os demais Municípios que integram a zona de
produção principal, rateados, entre todos, na razão direta da
população de cada um, assegurando-se ao Município que concentrar as instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural,
1/3 (um terço) da cota deste inciso;
H
10% (dez por cento) aos Municípios integrantes de
produção secundária, rateado, entre eles, na razão direta da população dos distritos cortados por dutos;
UI - 30% (trinta por cento) aos Municípios limítrofes à zona de produção principal, rateado, entre eles, na razão direta da
população de cada um, excluídos os Municípios integrantes da
zona de produção secundária.
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§ 2? O percentual de 0,5% (meio por cento] previsto' no inciso V do caput deste artigo, atribuido ao Fundo Especial administrado pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
(Lei n? 7.525131, de 22 de julho de 1986, art. 6?), será distribuído
de acordo com os critérios estabelecidos para o rateio dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios, obedecida a seguinte proporção:
I
20% (vinte por cento I para os Estados;
II - 80% (oitenta por cento) para os Municípios.
§ 3? No caso de 2 (dois) Municípios confrontantes serem
contíguos e situados em um mesmo Estado, será definida para o
conjunto por eles formado uma única área geoeconômica, ficando os percentuais fixados nos incisos I, II e III do § I? deste artigo referidos ao total das compensações financeiras que couberem aos Municípios confrontantes em conjunto, inclusive a parcela mínima mencionada no inciso I do mesmo parágrafo. que
corresponderá a montante equivalente ao terço dividido pelo número de Municípios confrontantes.

Art. 19. A compensação financeira aos Municípios onde se
localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou
desembarque de óleo bruto ou gás natural será devida na forma
do disposto no art. 27, inciso III e § 4? da Lei n? 2.004141, de 3
de outubro de 1953, na redação dada pelo art. 7? da Lei n? 7.990,
de 28 de dezembro de 1989.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consideramse como instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural, as monobóias, os quadros de bóias múltiplas, os píeres de atracação, os cais acostáveis e as estações terrestres coletoras de campos produtores e
de transferência de óleo bruto ou gás natura!.

Art. 20. No cálculo da compensação financeira incidente
sobre o valor do óleo de poço ou de xisto betuminoso e do gás
natural extraído da plataforma continental, consideram-se como
confrontantes com poços produtores os Estados e Municípios
contíguos à área marítima delimitada pelas linhas de projeção
(3) Coleção das Leis. Brasília (5);64, juL/set. 1986.
(4) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7}:13, out.Zdea. 1953.
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dos respectivos limites territoriais até a linha de limite da plataforma continental, onde estiverem situados os poços.
§ 1? A área geoeconômica de um Município confrontante
será definida a partir de critérios referentes às atividades de
produção de uma dada área de produção petrolífera marítima e
aos impactos destas atividades sobre as áreas vizinhas.
§ 2? Os Municípios que integram tal área geoeconômica
serão divididos em 3 (três) zonas, distinguindo-se 1 (uma) zona
de produção principal, 1 (uma) zona de produção secundária e 1
(uma) zona limítrofe à zona de produção principal, considerando-se como:
I - zona de produção principal de uma dada área de produção petrolífera marítima o Município confrontante e os Municípios onde estiverem localizadas 3 (três) ou mais instalações
dos seguintes tipos:
a) instalações industriais para processamento, tratamento,
armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural, excluindo os dutos;
b) instalações relacionadas às atividades de apoio à exploração, produção e ao escoamento do petróleo e gás natural, tais
como: portos, aeroportos, oficinas de manutenção e fabricação,
almoxarifados, armazéns e escritórios.
n - zona de produção secundária os Municípios atravessados por oleodutos ou gasodutos, incluindo as respectivas estações de compressão e bombeio, ligados diretamente ao escoamento da produção, até o final do trecho que serve exclusivamente ao escoamento da produção de uma dada área de produção petrolífera marítima, ficando excluída, para fins de definição da área geoeconômica, os ramais de distribuição secundários, feitos com outras finalidades;
In - zona limítrofe à de produção principal os Municípios
contíguos aos Municípios que a integram, bem como os Municípios que sofram as conseqüências sociais ou econômicas da
produção ou exploração do petróleo ou do gás natural.
§ 3? Ficam excluídos da área geoeconômica de um Município confrontante, Municípios onde estejam localizadas instalações dos tipos especificados na letra a do parágrafo anterior,
mais que não sirvam, em termos de produção petrolífera, exclusivamente a uma dada área de produção petrolífera marítima.
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Art. 21. A compensação devida aos Municípios confrontantes e suas respectivas áreas geoeconômicas será calculada
segundo o valor da produção associada à Unidade da Federação
de que fazem parte.
§ I? A compensação devida a Municípios que pertençam à
mesma Unidade da Federação será rateada entre os que integram a zona de produção principal, a zona de produção secundária e a zona limítrofe, de acordo, respectivamente, com os
percentuais fixados nos incisos I a III do § I? do art. 18 deste
decreto, respeitado o disposto no art. 9? do Decreto n? 93.189(51,
de 29 de agosto de 1986.
§ 2? No cálculo das compensações atribuir-se-á a cada Município um coeficiente indfvidual de participação, determinado
com base na respectiva população ou na dos seus distritos, conforme tabela constante do anexo deste decreto.
§ 3? A compensação devida a cada Município será obtida
multiplicando-se a parcela atribuída à sua correspondente zona
pelo quociente formado entre seu coeficiente individual de participação e a soma dos coeficientes individuais de participação
dos Municípios que integram a mesma zona.

§ 4? Não se procederá ao destaque a que se refere o art.
18, § I?, inciso I, in fine, deste decreto:

a) caso inexista, entre os que integram a zona de produção
principal, Município que concentre instalações industriais para
processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de
petróleo ou gás natural, provenientes exclusivamente da plataforma continental;
b) na hipótese de a indenização decorrente do destaque ser
inferior à que o Município obteria em virtude da atribuição do
coeficiente individual de participação, nos termos dos §§ 2? e 3?
deste artigo.
§ 5? O Departamento Nacional de Combustiveis (DNC) fará publicar os coeficientes individuais de participação dos Municípios, a partir das relações elaboradas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos termos
do art. 7? do Decreto n? 93.189, de 29 de agosto de 1986, e daque(5) Coleção das Leis. Brasília (7):412, juL/set. 1986.
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las elaboradas pela Petrobrás, referentes aos Municípios onde
se localizarem instalações de embarque ou desembarque de óleo
bruto ou gás natural, operados pela mesma.
Art. 22. O DNC fixará os valores do óleo de poço ou petróleo bruto, do óleo de xisto betuminoso e do gás natural, de
produção nacional, observados os seguintes critérios:
I - O valor do petróleo bruto será o da paridade na boca
do poço produtor, definido corno a diferença entre o custo CIF
do petróleo importado, expresso em moeda nacional e utilizado
corno base para fixação dos preços dos derivados produzidos no
País, e o custo médio de transferência entre os poços produtores
e os pontos de embarque;
U - O valor do óleo de xisto betuminoso extraído das bacias sedimentares terrestres será igual ao fixado para o petróleo
bruto, nos termos do inciso anterior;
UI - O valor do gás natural, referido à pressão absoluta
de 1.033 Kg/cm 2 e temperatura de 20°C, será igual à média ponderada dos preços de venda fixados pelo DNC para os diferentes usos do produto, dela deduzidos o custo médio de transferência entre os poços produtores e os respectivos pontos de entrega.
§ I? No caso de variação do custo CIF do petróleo importado no mesmo mês do ano - calendário, far-se-á ponderação
pelo número de dias em que vigorou cada custo CIF.
§ 2? A compensação incidente sobre o gás natural será calculada sobre os volumes extraídos e utilizados, excluídos os
in aproveitados, que escapam no processo de produção de petróleo, e os reinjetados nas jazidas.
§ 3? Os custos de produção previstos neste artigo serão fixados pelo DNC, de conformidade com os valores apurados pela Petrobrás, no primeiro ou no segundo mês anterior ao da produção.
§ 4? Na apuração dos valores a que se refere o parágrafo
anterior a Petrobrás indicará, separadamente, os custos correspondentes à produção das bacias sedimentares terrestres e da
plataforma continental.
Art. 23. Os Estados transferirão aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas das compensações financeiras
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que lhes são atribuídas pelos arts. 17 e 18 deste decreto, mediante observância dos mesmos critérios de atribuição de recursos estabelecidos em decorrência do disposto no art. 158, inciso
IV e respectivo parágrafo único da Constituição, e dos mesmos
prazos fixados para entrega desses recursos, contados a partir
do recebimento da compensação.
Art. 24. Os Estados e os Municípios deverão aplicar os recursos previstos neste Capítulo, exclusivamente em energia. pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água,
irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento básico.
Art. 25. O cálculo da compensação financeira de que trata
este Capítulo, a ser paga aos Estados e Municípios confrontantes e aos Municípios pertencentes às respectivas áreas geoeconômicas, bem como o cálculo das cotas do Fundo Especial referido no art. 18, inciso V e § 2? deste decreto, serão efetivados
pelo Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) e remetidos ao Tribunal de Contas da União, ao qual competirá também
fiscalizar a sua aplicação na forma das instruções por ele expedidas.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 26. O pagamento das compensações financeiras previstas neste decreto, inclusive dos royalties devidos por Itaipu
Binacional ao Brasil, será efetuado mensalmente, diretamente
aos beneficiários, mediante depósito em contas específicas de titularidade dos mesmos no Banco do Brasil S.A., até o último
dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador.
Parágrafo único. É vedado, aos beneficiários das compensações financeiras de que trata este decreto, a aplicação das
mesmas em pagamento de dívidas e no quadro permanente de
pessoal.
Art. 27. O DNAEE, O DNPM e o DNC, no âmbito das respectivas atribuições, poderão expedir instruções complementares a este decreto.
Art. 28. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 29. Fica revogado o Decreto n? 94.240 161, de 21 de
abril de 1987, e demais disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozíres Silva
O anexo está publicado no DO de 14.1.91, pág. 841.

DECRETO N? 2, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Institui Grupo de Trabalho Incumbido
de elaborar projeto piloto para recepção de
imagem via satélíte, a ser utilizedo no processo educacional brasileiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica instituido Grupo de Trabalho incumbido de
elaborar projeto piloto para recepção de imagem via satélite, a
ser utilizado no processo educacional brasileiro.
Art. 2? Integrarão o Grupo de Trabalho dois representantes do Ministério da Educação, um dos quais o coordenará, um
representante do Ministério da Infra-Estrutura, um da Secretaria da Ciência e Tecnologia e um da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho contará com O assessoramento da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão
Abert e de educador com experiência no setor, indicado pelo Ministro de Estado da Educação.
Art. 3? No prazo de trinta dias, contados da sua instalação, o Grupo de Trabalho apresentará relatório conclusivo ao
Ministro de Estado da Educação.
(6) Coleção das Leis. Brasília (4):157, abr./jun. 1987.
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Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli
Ozires Silva
DECRETO N? 3, DE 11 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre as obrigações de caráter
financeiro, contraídas pelas entidades Iiquídandas ou em extinçéo de que trata a Lei n?
8.029(1), de 12 de abril de 1990, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 20, § 1?, da Lei n? 8.029, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, a negociar o refinanciamento e reescalonamento das obrigações, de caráter financeiro, vencidas e vincendas, decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, contraídas pelas entidades de que trata a Lei n? 8.029, de
12 de abril de 1990.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, o
liquidante encaminhará, à Secretaria da Fazenda Nacional, quadro demonstrativo das obrigações vencidas e vincendas, de responsabilidade da entidade em liquidação ou em extinção, acompanhado de:
a) originais dos instrumentos contratuais ou outros documentos comprobatórios de tais obrigações;
b) declaração expressa reconhecendo a exatidão dos montantes das obrigações; e
(1)

Coteceo das Leis. Brasília 182(2, t.l):762, mar.vabr. 1990.
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c) manifestação do Conselho Fiscal e da Auditoria Interna
ou, na sua ausência, da Secretaria de Controle Interno do Ministério supervisor, atestando a regularidade das contratações,
notadamente em face das normas do Decreto-Lei n? 2.300(21, de
21 de novembro de 1986, e do Regulamento de Licitações da entidade liquidanda ou em extinção.
Art. 2? Caberá à Secretaria da Fazenda Nacional:
I - negociar e estabelecer os termos e condições sob as
quais a União assumirá as obrigações a que se refere o artigo
anterior;
H - indicar o órgão da Administração Pública Federal direta ou indireta que se responsabilizará pela execução do contrato, pela adoção das providências de caráter orçamentário e
pelos registros necessários;
IH - encaminhar à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o respectivo processo administrativo, acompanhado de parecer conclusivo.
Art. 3? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com
base no parecer da Secretaria da Fazenda Nacional, promoverá
a formalização dos instrumentos contratuais pertinentes entre a
União e O credor, com a interveniência da entidade liquidanda
ou em extinção.
§ I? A formalização dos instrumentos contratuais de que
trata este artigo será previamente autorizada pelo Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento à vista de parecer da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 2? Dos instrumentos contratuais, constarão, obrigatoriamente, cláusulas:
a) prescrevendo que a União se torna credora da entidade
liquidanda ou em extinção, no montante das obrigações assumidas; e
bl indicando o órgão da Administração Pública Federal direta ou indireta que se responsabilizará pela execução do contrato.
Art. 4? O Ministro supervisor da entidade liquidanda ou
em extinção, por proposta do liquidante e em articulação com O
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out./dez. 1986.
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Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, decidirá sobre a suspensão ou rescisão dos contratos cuja execução deva
ser sobrestada ou interrompida em definitivo.
Parágrafo único. Decidida a suspensão ou rescisão dos
contratos de que trata este artigo, caberá à Secretaria da Fazenda Nacional adotar as providências previstas no art. 2?
Art. 5? O disposto neste Decreto não se aplica às operações a que se refere o Decreto n? 99.680 131, de 8 de novembro de
1990.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 4, DE 14 DE JANEIRO DE 1991
Fixa, no Ministério da Aeronáutica, os
Mínimos de Vagas para Promoção Obrigatória, Referentes ao Ano-base de 1990, nos
Diversos Quadros do Corpo de Oficiais da
Ativa.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no § I? do art. 61 da Lei n:' 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. I? Ficam estabelecidos, para o ano-base de 1990, as
seguintes proporções, do efetivo de cada posto, a serem observadas no cálculo do número mínimo de vagas para os diversos
postos dos Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica:
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(6): 3911, nov./dez. 1990.
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Quadro de Oficiais Aviadores:
do efetivo do posto
Coronel
.
1/8
Tenente-Coronel
. 51/359 do efetivo do posto
Major
.
1/20 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Engenheiros:
do efetivo do posto
Coronel
.
1/8
Tenente-Coronel
.
1/15 do efetivo do posto
Major
.
1/20 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Intendentes:
do efetivo do posto
1/8
Coronel
.
Tenente-Coronel
.
1/15 do efetivo do posto
Major
. 20/200 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Médicos:
Coronel
1/8
do efetivo do posto
Tenente-Coronel
6/60
do efetivo do posto
Major
1/20 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Dentistas e Farmacêuticos:
Coronel
114
do efetivo do posto
Tenente-Coronel
1110 do efetivo do posto
Major
1/15 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica:
Coronel
1/4
do efetivo do posto
Tenente-Coronel
1/10 do efetivo do posto
Major
1/15 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Especialistas em Avião:
Tenente-Coronel
1/4
do efetivo do posto
Major
1/10 do efetivo do posto
Capitão
1/15 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Especialistas em Comunicações:
Tenente-Coronel
1/4
do efetivo do posto
Major
1/10 do efetivo do posto
Capitão
8/86 do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Especialistas em Armamento:
Tenente-Coronel
1/4
do efetivo do posto
Major
1/10 do efetivo do posto
Capitão
2/21
do efetivo do posto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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Quadro de Oficiais Especialistas
e Suprimento Técnico:
Tenente-Coronel
Major
Capitão
_. . . . . . . . . .
Quadro de Oficiais Especialistas
Tenente-Coronel
Major
_. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitão
Quadro de Oficiais Especialistas

em Fotografia
do efetivo do posto
do efetivo do posto
do efetivo do posto
em Meteorologia:
1/4
do efetivo do posto
1/10
do efetivo do posto
6/54
do efetivo do posto
em Controle de Tráfego
1/4
1/10
1/15

Aéreo:
Tenente-Coronel
_. .
1/4
do efetivo do posto
Major
1/10
do efetivo do posto
Capitão
5/52
do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica:
Capitão
1/10
do efetivo do posto
1? Tenente
1/20
do efetivo do posto
Quadro de Oficiais Capelães:
Coronel
1/8
do efetivo do posto
Tenente-Coronel
1/15
do efetivo do posto
Major
1/20
do efetivo do posto
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro

DECRETO N? 5, DE 14 DE JANEIRO DE 1991
Regulamenta a Lei n? 6.321(1), de 14 de
abril de 1976, que trata do Programa de Alimentação do Trabalhador, revoga o Decreto
n? 78.676(2}, de 8 de novembro de 1976 e dá
outras providências.
{I} Coleção das Leis. Brasília, (3):57, abrJjun. 1976.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):215, out.Zdez. 1976.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A pessoa juridica poderá deduzir, do Imposto de
Renda devido, valor equivalente à aplicação da alíquota cabível
do Imposto de Renda sobre a soma das despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social (MTPS), nos termos deste regulamento.
§ I? As despesas realizadas durante o período-base da
pessoa jurídica, além de constituírem custo operacional, poderão ser consideradas em igual montante para o fim previsto neste artigo.
§ 2? A dedução do Imposto de Renda estará limitada a 5 %
(cinco por cento) do lucro tributável em cada exercício, podendo
o eventual excesso ser transferido para dedução nos 2 (dois)
exercícios subseqüentes.
§ 3? As despesas de custeio admitidas na base de cálculo
de incentivo são aquelas que vierem a constituir o custo direto e
exclusivo do serviço de alimentação, podendo ser considerados,
além da matéria-prima, mão-de-obra, encargos decorrentes de
salários, asseio e os gastos de energia diretamente relacionados
ao preparo e à distribuição das refeições.
§ 4? Para os efeitos deste decreto, entende-se como prévia
aprovação pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
a apresentação de documento hábil a ser definido em Portaria
dos Ministros do Trabalho e Previdência Social; da Economia,
Fazenda e Planejamento e da Saúde.
Art. 2? Para os efeitos do art. 2? da Lei n? 6.321, de 14 de
abril de 1976, os trabalhadores de renda mais elevada poderão
ser incluídos no programa de alimentação, desde que esteja garantido o atendimento da totalidade dos trabalhadores contratados pela pessoa jurídica beneficiária que percebam até 5 (cinco)
salários-mínimos.
Art. 3? Os Programas de Alimentação do Trabalhador deverão propiciar condições de avaliação do teor nutritivo da alimentação.
Col. Leis Rep. Fed. .Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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Art. 4? Para a execução dos programas de alimentação do
trabalhador a pessoa jurídica beneficiária pode manter serviço
próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com
entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis e sociedades cooperativas.
Parágrafo único. A pessoa jurídica beneficiária será responsável por quaisquer irregularidades resultantes dos programas executados na forma deste artigo.

Art. 5? A pessoa jurídica que custear em comum as despesas definidas no art. 4?, poderá beneficiar-se da dedução prevista na Lei n? 6.321, de 14 de abril de 1976, pelo critério de rateio
do custo total da alimentação.
Art. 6? Nos Programas de Alimentação do Trabalhador
(PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, a parcela paga in-natura pela empresa não
tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para
quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador.
Art. 7? A pessoa juridica deverá destacar contabilmente,
com subtítulos por natureza de gastos, as despesas constantes
do programa de alimentação do trabalhador.
Art. 8? A execução inadequada dos programas de Alimentação do Trabalhador ou o desvio ou desvirtuamento de suas finalidades acarretarão a perda do incentivo fiscal e a aplicação
das penalidades cabiveis.
Parágrafo único. Na hipótese de infringência de dispositivos deste regulamento, as autoridades incumbidas da fiscalização no âmbito dos Ministérios do Trabalho e da Previdência
Social, da Economia, Fazenda e Planejamento, e da Saúde aplicarão as penalidades cabiveis no âmbito de suas competências.
Art. 9? O Ministério do Trabalho e da Previdência Social
expedirá instruções dispondo sobre a aplicação deste decreto.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.zfev. 1991.
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Art. 11. Revogam-se o Decreto n? 78.676, de 8 de novembro de 1976, e demais disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
AntonioMagri

DECRETO N? 6, DE 14 DE JANEIRO DE 1991
Fixa, no Ministério da Marinha, os
mínimos de vagas para promoção obrigetária, referentes ao ano- base de 1990, nos diversos Corpos e Quadros de Oficiais da
Marinha.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84
item IV da Constituição e tendo em
vista o disposto no § I? do art. 61 da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. I? Para fim de aplicação da Quota Compulsória de
que trata o art. 100 da Lei n:' 6.88õ1 11, de 9 de dezembro de 1980,
ficam fixadas, para o número de vagas para promoção obrigatória nos diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha, as
seguintes proporções abaixo discriminadas sobre os efetivos
dos postos:
I - Corpo da Armada
Proporções:
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
1/5
Capitães-de-Fragata
.
10/65
Capitães-de-Corveta
.
1/20
II - Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
1/5
Capitães-de-Fragata
.
10/65
Capitães-de-Corveta
.
1120
(1) Coleção das Leis, Brasília, (7):162, out./dez. 1980.
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lU

IV -

V

Corpo de Engenheiros e Técnicos
Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

.
.
.

1/8
1115
1/20

Corpo de Intendentes da Marinha
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

.
.
.

115
10/65
1/20

.
.
.

1/8
1/15
1/20

.
.
.

1/4
1/10
1/15

.
.
.

1/4
1/10
1/15

.
.
.

1/4
1/10
1/15

.
.
.

1/4
1/10
1/15

Corpo de Saúde da Marinha
Quadro de Médicos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de- Fragata
Capitães-de-Corveta
b) Quadro de Cirurgiões Dentistas
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
c) Quadro de Farmacêuticos
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta

a)

VI -

Quadros de Oficiais Auxiliares da
Marinha
a) Quadro de Oficiais Auxiliares da
Armada
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
b) Quadro de Oficiais Auxiliares do
Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
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VII -

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

114
1/10
1/15

Fuzileiros Navais
Capitães-de- Mar-e-Guerra
.
114
Capitães-de-Fragata
.
1110
Capitães-de-Corveta
.
1/15
c) Quadro Complementar do Corpo de
Intendentes da Marinha
Capitães-de-Mar-e-Guerra
.
1/4
Capitães-de-Fragata
.
1/10
Capitães-de-Corveta
.
1/15
d) Quadro Complementar do Corpo de
Engenheiros e Técnicos Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra
1/4
Capitães-de-Fragata
1/10
Capitães-de-Corveta
1115
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1991; 170? da Independência
e 103? da República.

FERNANDO COLLOR
Mério César Flores

DECRETO N? 7, DE 15 DE JANEIRO DE 1991
Fixa as proporções, referentes ao anobase de 1990, a serem observadas para promoção obrigatória de Oficiais das Armas,
Quadros e Serviços do Exército.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Braeíha, 183(1):149,436, -jan.vfev. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição e tendo em
vista o disposto no artigo 61, § I? da Lei n? 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares,
DECRETA:
Art. 1? São fixadas, para o ano-base de 1990, as seguintes
proporções a serem observadas no cálculo do número de vagas
para promoção obrigatória no Exército:
Postos
Armas,

C,l

Ten Cel

Maj

1/8
1/8
1/6
1/4
1/4
1/4
1/4

1/8
1/7
1/'
1/8
1/10
1/10

1/'
1/'
1/'
1/'
1115
1/'

1/.

1/.

1/7

Cap

I? Ten

1/4

1/8

Quadros e SV

Armas e QMB
Intendentes
QEM
Médicos
Farmacêuticos
Dentistas
Veterinários
SAREX
QAO

Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1991; 170? da Independência
e lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

DECRETO N? 8, DE 15 DE JANEIRO DE 1991
Promulga a Convenção sobre Assistência no Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica.

Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que a Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, em sessão especial realizada em
Viena, em 26 de setembro de 1986, adotou a Convenção sobre
Assistência no Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a convenção por meio do Decreto Legislativo n ? 24, de 29 de agosto de
1990:
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção foi
depositada em 5 de dezembro de 1990;
Considerando que a convenção entrou em vigor, para o Brasil , em 4 de janeiro de 1991, na forma de seu artigo 14, inciso 4:
DECRETA:
Art. I? A Convenção sobre Assistência no Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como
nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1991: 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
A convenção está publicada no DO de 16.1.1991, págs. 1145/1149.

DECRETO N? 9, DE 15 DE JANEIRO DE 1991
Promulga a Convenção sobre Pronta
Notificação de Acídente Nuclear.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436. jan./fev. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que a Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, em sessão especial realizada em
Viena, em 26 de setembro de 1986, adotou a Convenção sobre
Pronta Notificação de Acidente Nuclear;
Considerando que o Congresso N acional aprovou a convenção por meio do Decreto Legislativo n? 24, de 29 de agosto de
1990;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção foi
depositada em 5 de dezembro de 1990;
Considerando que a convenção entrou em vigor, para o Brasíl, em 4 de janeiro de 1991, na forma de seu artigo 12, inciso 4;
DECRETA:
Art. I? A Convenção sobre Pronta Notificação de Acidente
Nuclear, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
A convenção está publicada no DO de 16.2.1991, págs. 1145/1149.

DECRETO N? lO, DE 16 DE JANEIRO DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizaçâo e Qualidade Industrial, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.z'fev. 1991.
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do em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57, da Lei-n? 8.028,
de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro}, constantes dos Anexos I e II
deste decreto.
Art. 2? O regimento interno do Inmetro será aprovado pelo Ministro da Justiça e publicado no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revoga-se o Decreto n? 79.206 111, de 4 de fevereiro
de 1977.
Brasília, 16 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO I
(Decreto n? 10, de 16 de janeiro de 1991)
Estrutura Regimental do Instituto N acionai de
Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. I? O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Inmetro), autarquia federal com sede em
Brasília (DF), criado pela Lei n? 5.966 121, de 11 de dezembro de
1973, é o órgão executivo central do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).
(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):167, jan,lmar. 1977.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):89, out./dez. 1973.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{l):149-436, Ian.zfev. 1991.
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Art. 2? O Inmetro tem por finalidade:
I - executar as políticas nacionais de metrologia, de normalização técnica, de qualidade de materiais e de bens, bem como as de fomento à produtividade;
11 - verificar a observância das normas técnicas e legais.
no que se refere às unidades de medida, métodos de medição,
medidas materializadas, instrumentos de medir e mercadorias
pré-medidas,
IH - manter e conservar os padrões das unidades de medida, bem assim implantar e manter a cadeia de rastreabilidade
dos padrões das unidades de medida no País, de forma a tornálas harmônicas internamente e compatíveis no plano internacional, visando, em nível primário a sua aceitação universal e, em
nível secundário, a sua utilização como suporte ao setor produtivo, com vistas à qualidade de bens e serviços;
IV - fortalecer a participação do País nas atividades internacionais relacionadas Com metrologia, normalização técnica
e qualidade de materiais, de bens e de fomento à produtividade,
além de promover o intercâmbio com entidades e organismos estrangeiros e internacionais;
V - formular, promover, implementar, coordenar e supervisionar o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade,
em conjunto com outros órgãos da Administração Pública Federal direta e indireta;
VI - prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Conmetro] , atuando como sua Secretaria Executiva.
CAPiTULO II
Da Organização, Competência e Atribuições

Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 3? O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Inmetro) tem a seguinte estrutura básica:
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I - órgãos de assesSoria direta e imediata ao Presidente:
Gabinete.
II - órgãos seccionais:
a) Coordenação de Planejamento;
b) Procuradoria J uridica;
c) Diretoria de Administração e Finanças;
d) Auditoria;
HI - órgãos específicos:
a) Diretoria de Normalização, Qualidade e Produtividade;
b) Centro de Informação e Difusão Tecnológica;
c) Diretoria de Metrologia Científica e Industrial;
d) Diretoria de Metrologia Legal.
IV - órgãos descentralizados: Superintendências Regionais.

Seção II
Da Nomeação dos Dirigentes
Art. 4? O Presidente do Inmetro será nomeado pelo Presidente da República e os Diretores (art. 3?, inciso H, alínea c e
inciso IH, alíneas a, c e d), pelo titular da pasta ao qual a autarquia se vincula.

Seção lII
Da Competência das Unidades
Art. 5? Ao Gabinete compete assistir ao Presidente em
sua representação social e política, incumbir-se do preparo e
despacho do seu expediente pessoal, bem assim das atividades
legislativas. de comunicação social, de cooperação técnica e,
ainda, providenciar a publicação e divulgação das matérias de
interesse do Inmetro.
Art. 6? À Coordenação de Planejamento compete coordenar, dirigir, supervisionar e promover a execução das atividades de planejamento. orçamento, informática. modernização administrativa, realização de trabalhos de natureza estatística e,
especialmente:
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I - assessorar o Presidente do Inmetro nas ações de modernização administrativa e informática, bem como na difusão
das diretrizes, políticas e objetivos da autarquia;
II - promover a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados pela autarquia;
UI - coordenar o processo de planejamento estratégico e
de desdobramento da missão em diretrizes, objetivos, metas e
planos;
IV - subsidiar a Diretoria do Inmetro no planejamento
das ações e na execução da programação;
V - acompanhar e avaliar o desempenho das atividades
do Inmetro;
VI - coordenar a elaboração do orçamento da autarquia;

Art. 7? A Procuradoria Jurídica compete orientar. coordenar, e promover a execução das atividades de natureza jurídica
do Inmetro, quanto à interpretação das leis, cabendo-lhes a representação judicial da entidade e, especialmente:
I - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada do órgão central e do setorial do sistema
jurídico;
11 - prestar assessoria direta e imediata ao Presidente e
aos órgãos da estrutura básica do Inmetro nos assuntos afetos à
sua competência;
lU - examinar e elaborar minutas de editais de licitação,
de contratos, de convênios e de outros documentos criadores de
direitos e obrigações que devam ser assinados pelo Presidente;
IV - analisar e apresentar soluções sobre questões suscitadas pela aplicação das leis e dos regulamentos relativos às
atividades desenvolvidas pelo Inmetro;
V - examinar e emitir pareceres técnico-jur ídícos sobre
projetos de lei, propostas de decretos, regulamentos e outros
atos de interesse da autarquia, bem como inscrever, certificar e
executar a Dívida Ativa do Inmetro.
Art. 8? A Diretoria de Administração e Finanças compete
planejar, coordenar, dirigir, supervisionar e promover a execução das ações inerentes às atividades de recursos humanos, material, patrimônio, comunicações administrativas, vigilância,
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transportes, finanças, contabilidade, engenharia e, especialmente:
I - assessorar o Presidente do Inrnetro na definição das
diretrizes e políticas de natureza administrativa, financeira e de
recursos humanos da autarquia;
II
implementar a adoção de procedimentos objetivando
agilizar e aprimorar a qualidade dos serviços prestados à autarquia por suas unidades.
Art. 9? À auditoria compete verificar a conformidade às
normas vigentes dos procedimentos de natureza orçamentária,
contábil, financeira, patrimonial e de recursos humanos, bem
como, quando determinado pelo Presidente, das ações de caráter técnico-operacionais e, especialmente:
I - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia nos controles interno e externo, procurarando garantir regularidade na realização da receita e da despesa;
II - examinar a legislação específica e normas correlatas.
orientando quanto à sua observância;

Hl
promover inspeções regulares nas áreas de atuação
do Inmetro, para verificar a execução física e financeira dos
projetos e atividades, inclusive daqueles executados por terceiros:
IV
realizar auditorias financeiras e contábeis com O propósito de avaliar e certificar a exatidão e regularidade das contas e comprovar a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos da autarquia;
V
executar auditorias extraordinárias, de cunho específico, que, no interesse da administração, venham a ser determinadas pelo Presidente.
Art. 10. À Diretoria de Normalização, Qualidade e Produtividade compete planejar, dirigir, orientar, coordenar, supervisionar e executar as atividades de normalização, qualidade e
produtividade de produtos industriais e serviços, bem como
coordenar a participação de entidades nacionais afins junto a
organismos regionais e internacionais de normalização e certificação e, especialmente:
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I - elaborar e executar o Programa Brasileiro da 'Qualidade e Produtividade, em conjunto com outros órgãos da Administração Pública Federal direta e indireta;
II - supervisionar a adoção de técnicas de normalização;
lU - promover estudos e pesquisas para apoio às atividades de normalização;
IV - efetuar o registro das normas brasileiras;
V - propor e apoiar programas de formação e desenvolvimento de recursos humanos e aperfeiçoamento em normalização;

VI - promover o desenvolvimento do subsistema da
qualidade industrial;
VII - credenciar entidades para a execução de atividades
de metrologia, normalização e qualidade industrial, exceto as de
metrologia legal, aprovando os seus respectivos programas;
VIII - coordenar e executar auditorias técnicas na área de
sua competência.
Art. 11,

Ao Centro de Informação e Difusão Tecnológica

compete coordenar, planejar, dirigir, promover e executar as

atividades de informação, documentação e publicações técnicocientíficas de interesse do Inmetro e, especialmente:
I - articular informações para os meios acadêmico,
científico, tecnológico e empresarial;
II - preservar e difundír a memória técnica do Inmetro;
III - promover ações objetivando a conscientização e a
motivação dos diferentes setores da sociedade, para a qualidade
e produtividade;
IV - interagir com programas e sistemas congêneres no
Brasil e no exterior.
Art. 12.

A Diretoría de Metrologia Científica e Industrial

compete planejar, dirigir, coordenar e supervisionar a execução

das atividades no âmbito da metrologia básica e, especialmente:
I - adquirir, reproduzir, manter e conservar os padrões nacionais das unidades de medida;
II - referenciar, direta ou indiretamente, os padrões nacionais aos internacionais;
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III - disseminar as unidades do Sistema Internacional
de Unidade (SIl), para múltiplos e submúltiplos, através de metodologias metrológicas adequadas.
IV - rastrear os padrões dos diversos laboratórios do
País, verificando sua conformidade com os padrões nacionais;
V
desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas relativas às atividades metrológicas;
VI - credenciar laboratórios para realização dos serviços
metrológicos, não incluídos no âmbito da metrologia legal;
VII
prestar serviços em metrologia, bem assim coordenar e supervisionar a prestação destes serviços quando executados por outras entidades;
VIII - prestar apoio às áreas de metrologia legal, normalização e qualidade e produtividade, no âmbito da metrologia básica;
IX
participar na execução de acordos e convênios firmados entre o Brasil e outros países, no âmbito da metrologia
básica;
X - disseminar 08 conhecimentos metrológicos na CO~
munidade.
Art. 13. A Diretoria de Metrologia Legal compete orientar,
planejar, dirigir, coordenar. controlar e promover a execução
das atividades no âmbito da metrologia legal, propor objetos de
regulamentos técnicos e, especialmente:
I - colaborar com a Repartição Internacional de Pesos e
Medidas, com a Organização Internacional de Metrologia Legal
e com outras entidades de notório destaque no contexto metrológico;
II
especificar as condições que os modelos de medidas
materializadas e instrumentos de medir deverão deter,
examinando-os, def'iníndo-os e aprovando-os ou não;
III
especificar as condições que as mercadorias prémedidas deverão deter;
IV - propor programas de formação e aperfeiçoamento de
recursos humanos em metrologia legal;
V - propor critérios e procedimentos para aplicação de
penalidades no caso de infração à legislação metrológica;
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VI - aprovar a programação das atividades a serem desenvolvidas por órgãos executores;
VU - estabelecer as especificações de equipamentos, padrões e instalações metrológicas a serem utilizados pelos órgãos
executores da atividade de metrologia legal.
Art. 14. Às Superintendências Regionais compete executar, nas respectivas áreas de jurisdição, as atividades do Inmetro que lhes forem atribuídas, de acordo com a legislação, critérios e procedimentos pertinentes, reportando-se ao Presidente, e
especialmente:
I
supervisionar as atividades desenvolvidas pelos órgãos credenciados;
U - acompanhar a atuação dos órgãos metrológicos de
outras esferas de governo;
UI - partícípar de audítorias, quando determinado pelo
Presidente;
IV - apoiar o desenvolvimento da metrologia, normalização, qualidade e produtividade e informação tecnológica, em
conformidade com as orientações emanadas das respectivas
áreas;
V
coordenar as atividades das Agências.

Seção IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Art. 15. Ao Presidente incumbe:
I - administrar o Inmetro e movimentar seus recursos,
autorizando despesas e ordenando os respectivos pagamentos;
U - representar o Inmetro em juízo ou fora dele, podendo
delegar competências de suas atribuições;
lU - supervisionar e coordenar as atividades das unidades organizacionais do Inmetro, mediante o acompanhamento
dos órgãos da estrutura básica;
IV - enviar a prestação de contas ao Ministério ao qual a
autarquia está vinculada, para o fim de submetê-las ao Tribunal
de Contas da União;
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v - nomear os dirigentes e chefes das unidades. do Inrnetro, ressalvado o disposto no art. 4?
Art. 16. Ao Chefe de Gabinete, ao Coordenador, aos Diretores, Superintendentes e demais chefes incumbe planejar, coordenar, dirigir e orientar a execução das atividades afetas às respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhe forem
conferidas.
CAPÍTULO UI
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 17. As Superintendências Regionais e as Agências
poderão ter alterada a sua localização por ato do titular da Pasta a que se vincula a autarquia.
Art. 18. O Inmetro encaminhará à Secretaria da Administração Federal (SAF), no prazo de 60 dias, o Quadro de Lotação
Ideal.
ANEXO II
(Decreto n? 10, de 16 de janeiro de 19911
b) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão

e Funções de Confiança do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro)
Unidade

N? Cargos!
Funções
1

2

Gabinete

1

Serviço

3

Procuradoria Jurídica
Serviço
Coordenação de Planejamento

1

Serviço
Seção

3
2

Auditoria
Diretoria de Administração e
Finanças

1

2
1
1

Denominação

DAS/DI

Presidente
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe
Coordenador
Gerente
Chefe
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.1
101.3
101.1
101.3
101.1
101.1
DI
101.3

Diretor
Assessor

101.4
102.1
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N? Cargos!
Funções

Unidade
Divisão
Serviço
Seção

Denominação
Chefe
Chefe
Chefe

4
2
8

Diretoria de Normelizeçéo,
Qualidade e Produtivida.de

101.2
101.1

DI

Diretor
Assessor
Gerente
Chefe
Chefe

102.1
101.2

1
3
1

Chefe
Chefe
Chefe

101.3
101.1

1
1

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe
Diretor
Assessor
Gerente
Chefe
Chefe
Superintendente
Chefe

1
1
1
5
13

Divisão
Seção

DAS/DI

101.4

101.2

DI

Centro de Informação e

Difusão Tecnológica
Serviço
Seção

Diretoria de Metrologia.
Cientifico. e Industrial
Divisão
Seção/Laboratórios

6
19
1
1
1
5
12
5
15

Diretoria de Metrologia Legal
Divisão
Seção

Superintendéncíes Regionais
Agências

DI
101.4

102.1
101.2
DI
101.4
102.1
101.2
101.2
DI
101.3
DI

ANEXO II
b) Quadro Resumo Função/Valor do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro)
Código
Cargo/Função
DAS
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.2
102.1

Quantidade de
Cargos/Funções

Valor Unitário
Em o-s

Valor 'Total
Em Cr$

1
4
10
22

174.530,19
149.939,08
128.580,25
107.777,11
87.945,42
107.777,11
87.945,42

174.530,19
599.356,32
1.285.802,50
2.371.096,42
1.221.235,88
215.554,22
351.781,68

14
2
4

Subtotal

57

DI

70

Total

6.229.357,21
19.323,46

127
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DECRETO N? 11, DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Justiça e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5? e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Ministério da Justiça, constantes
dos Anexos I a UI.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos do Ministério
serão aprovados mediante portaria do Ministro de Estado da
Justiça e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Declaram-se revogados os decretos relacionados
no Anexo IV.
Brasília, 18 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO I
(Decreto n? 11, de 18 de janeiro de 1991)
Estrutura Regimental
Ministério da Justiça
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 1? O Ministério da Justiça, criado por Decreto do
Principe Regenteül, de 3 de julho de 1822, tem como área de
(l)~Coleção das Leis do Imperio do Brazil de 1822. Rio de Janeiro, Imprensa
Nacional, 1887. pte. 2, pág. 26.
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competência de acordo com o disposto no inciso I do art. 19 da
Lei n? 8.028(21, de 12 de abril de 1990, os seguintes assuntos:
I - ordem jurídica, nacionalidade, cidadania, direitos
políticos, garantias constitucionais;
U - segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária e
Ferroviária Federal e do Distrito Federal;
UI - administração penitenciaria:
IV - estrangeiros;
V - documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais;
VI
defesa da ordem econômica e metrologia legal;
VU
índios;
VIU
registro do comércio e propriedade industrial.
Parágrafo único. O Ministro da Justiça responde, perante
o Presidente da República, pela coordenação política do Governo Federal e pelas relações do Poder Executivo com os demais
Poderes, com os Estados e com o Distrito Federal.
CAPiTULO U
Da Estrutura Regimental
Art. 2? Os órgãos que constituem a Estrutura Regimental
do Ministério da Justiça são os seguintes:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado: Gabinete.
U
Órgãos setoriais:
a) Consultoria Jurídica;
b) Secretaria de Administração Geral;
c) Secretaria de Controle Interno.
UI - Órgãos especificos:
a) Secretaria Federal de Assuntos Legislativos:
1. Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa;
2. Departamento de Estudos e Acompanhamento Legislativo.
(2) Cotecso das Leis. Brasília, 182(2. t.l):742, mar.labr. 1990.
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b I Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça;
1. Departamento de Estrangeiros;
2. Departamento de Classificação Indicativa;
3. Departamento de Assuntos da Cidadania;
4. Departamento de Assuntos Penitenciários.
c) Secretaria Nacional de Direito Econômico:
1. Departamento Nacional de Proteção e Defesa Econôrnica;

2. Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor;
3. Departamento Nacional do Registro do Comércio.
di Secretaria de Polícia Federal:
1. Departamento de Polícia Federal;
2. Departamento de Assuntos de Segurança Pública.
e) Departamento Nacional de Trânsito:
f) Departamento de Policia Rodoviária Federal
gl Arquivo Nacional;
hl Imprensa NacionaL
IV - órgãos colegiados:
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;
b) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
c) Conselho Nacional de Trânsito;
d) Conselho Federal de Entorpecentes;
el Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
f) Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e
Expressão;
g) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
h I Conselho Nacional de Segurança Pública;
i) Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade IndustriaL
V - Entidades vinculadas:
ai autarquias:
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
IndustriaL
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
b) fundação: Fundação Nacional do indio.
c) empresa pública: Empresa Brasileira de Comunicação
S.A. (Radiobrás).
CAPiTULO III
Da Competência das Unidades

Seção I
Do Órgão de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3? Ao Gabinete compete:
I - coordenar e desenvolver as atividades concernentes
a relações públicas, preparo e despacho do expediente pessoal
do Ministro de Estado, assim como assisti-lo em sua representação política e social;
II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse
do Ministério, em tramitação no Congresso Nacional, em articulação com a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos;
III - providenciar o atendimento às consultas e requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicacão oficial e a divulgação das
matérias relacionadas com área de atuação do Ministério;
V - desenvolver outras atividades que lhe forem cometidas pelo Ministro de Estado.

Seção II
Dos Órgãos Setoriais
Art. 4? À Consultoria Jurídica compete:
I
atender aos embargos de consultoria e assessoramento juridico dos órgãos do Ministério e realizar os demais serviços jurídicos que lhe sejam cometidos;
II - coligir os elementos de fato e de direito e preparar as
informações que devam ser prestadas, por autoridade do MinisCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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tério, em ações judiciais e informações solicitadas pela
Consultoria-Geral da República;
IH - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do Ministério, quanto ao seu exato cumprimento;
IV - examinar os fundamentos e a forma juridica dos atos
propostos ao Ministro de Estado;
V - elaborar e rever projetos de atos normativos a serem
expedidos no âmbito do Ministério;
VI - supervisionar as atividades jurídicas, consultiva e
contenciosa dos órgãos e entidades integradas na estrutura do
Ministério.
Parâgrafo único. Incumbe ao Consultor Juridico prestar
assistência direta e imediata ao Ministro da Justiça.
Art. 5~ A Secretaria de Administração Geral, órgão setorial dos Sistemas de Planejamento Federal, Modernização Administração, Orçamento, Programação Financeira, Pessoal Civil, Serviços Gerais e de Administração de Recursos de Informação e Informática, compete, no âmbito do Ministério:
I - assessorar o Secretário-Executlvo na supervisão dos
órgãos subordinados;
II
propor diretrizes para o planejamento da ação global;
III
coordenar as atividades de modernização e reforma
administrativa;
IV - executar as atividades referentes à administração de
material, obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas, serviços de informação e informática, recursos financeiros, orçamento, apoio administrativo e à conservação e
manutenção de imóveis públicos;
V - planejar, coordenar, orientar, avaliar e executar as
atividades de administração e desenvolvimento de recursos humanos.
Art. 6~ A Secretaria de Controle Interno, órgão setorial do
Sistema de Controle Interno, compete exercer, no âmbito do Ministério, as atribuições previstas no Decreto n~ 93.874, de 23 de
dezembro de 1986.
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Seção III

Dos Órgãos Específicos
Art. 7? Á Secretaria Federal de Assuntos Legislativos
compete:
I - promover a articulação do Ministério com o Poder
Legislativo;
II - acompanhar, em articulação com o Gabinete do Ministro das demais Pastas, o andamento dos projetos de lei em
tramitação no Congresso Nacional;
IH - propor, coordenar e supervisionar, em conjunto com
a Consultoria Jurídica, a elaboração de decretos e outros atos
de natureza normativa de interesse do Ministério;
IV - emitir pareceres em projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional;
V - supervisionar o apoio às comissões e grupos especiais constituídos pelo Ministro de Estado, com o objetivo de alterar códigos e consolidar diplomas legais;
VI - manter documentação destinada ao acompanhamento
de processo legislativo e das alterações do ordenamento jurídico.
Art. 8? Ao Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa compete:
I - elaborar, em conjunto com a Consultoria Jurídica,
projetos de leis, decretos e outros atos de natureza normativa;
II
prestar apoio às comissões e grupos especiais constítuídos pelo Ministro de Estado, com o objetivo de alterar códigos e consolidar outros diplomas legais.
Art. 9? Ao Departamento de Estudos e Acompanhamento
Legislativo compete:
I - prestar apoio ao Secretário na articulação do Ministério com o Poder Legislativo;
II - emitir pareceres em projetos de lei em tramitação no
Congresso Nacional;
III - articular-se com as Assessorias de Assuntos Parlamentares e órgãos equivalentes dos demais Ministérios, com
vistas ao acompanhamento do processo legislativo;
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IV - coordenar as atividades relacionadas com a documentação destinada ao acompanhamento do processo legislativo
e das alterações do ordenamento jurídico.
Art. 10. A Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania
e Justiça compete:
I
promover e defender os direitos da cidadania;
II - desenvolver estudos e encaminhar providências
referentes às liberdades públicas;
IH - manter articulação com as instituições representativas da comunidade;
IV
classificar, para efeito indicativo, as diversões
públicas e os programas de rádio e televisão, de acordo com as
resoluções do Conselho Superior de Defesa da Liberdade de
Criação e de Expressão;
V - tratar dos assuntos relacionados com a nacionalidade e o regime jurídico dos estrangeiros;
VI
receber, registrar e encaminhar os pedidos de extradição;
VII
acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional;
VIII - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais;
IX - assistir tecnicamente as unidades federativas na
implementação dos princípios e regras da execução penal;
X - colaborar com as unidades federativas, mediante
convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais;
XI - colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do' condenado e do internado;
.-.J
XII - coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internamento federais;
XIII - processar, estudar e encaminhar expedientes de
interesse do Poder Judiciário e da Defensoria Pública;
XIV - desenvolver estudos e projetos relacionados com
o Poder Judiciário e a Defensoria Pública;
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xv - articular-se com o Ministério Público para' adoção
de medidas de defesa dos interesses difusos e de controle da atividade policial;
XVI - opinar sobre as solicitações de concessão de títulos de utilidade pública;
XVII - registrar e fiscalizar as entidades que executam
serviços de microfilmagem;
XVIII - processar e examinar pedidos de autorização para
instalação de filial, agência ou estabelecimento no País, por sociedade estrangeira com sede no exterior, sem prejuízo da competência de outros órgãos federais;
XIX
receber, instruir e encaminhar cartas rogatórias.
Art. 11. Ao Departamento de Estrangeiros compete:
I
tratar dos assuntos relacionados com a concessão de
naturalização, perda e reaquisição de naturalidade, prorrogação
de prazo de estada, permanência no País e o regime jurídico dos
estrangeiros;
II - receber e registrar e encaminhar os pedidos de extradição, processar a expulsão e registrar as deportações. bem assim tratar de assuntos relacionados com o asilo politico.
Art. 12. Ao Departamento de Classificação Indicativa
compete:
I - manter o acompanhamento de programas de rádio, televisão e diversões públicas;
11 - classificar, para efeito indicativo, as disposições públicas e os programas de rádio e televisão, de acordo com as
normas vigentes e as resoluções do Conselho Superior de Defesa de Liberdade de Criação e de Expressão, aprovadas pelo Ministro da Justiça.
Art. 13. Ao Departamento de Assuntos da Cidadania compete:
I - promover e defender os direitos da cidadania;
II
desenvolver estudos e encaminhar pendências referentes à defesa das liberdades públicas;
In - manter articulação com as instituições representativas da comunidade nas questões referentes aos direitos da cidadania.
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Art. 14. Ao Departamento de Assuntos Penitenciários
compete:
I - desenvolver estudos e projetos relacionados com o
sistema penitenciário;
11 - executar as atividades previstas no art. 10, incisos
VII a XII.
Art. 15. À Secretaria Nacional de Direito Econômico compete:
I - formular, promover, coordenar e supervisionar a
política de proteção e defesa econômica do consumidor e do registro do comércio;
11 - formular, promover, coordenar e supervisionar as
políticas de metrologia e de normalização de bens e serviços;
III
apurar, prevenir e reprimir os abusos do poder econômico;
IV
zelar pelos direitos e interesses dos consumidores,
promovendo as medidas necessárias para assegurá-los;
V - aplicar a legislação de intervenção no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de bens e serviços;
VI
fixar diretrizes de ação às entidades e órgãos vinculados;
VII
orientar, coordenar e articular os órgãos da Administração Pública quanto à efetivação de medidas de proteção e
defesa econômica;
VIII - realizar ou promover convênios com órgãos públicos ou com entidades civis, para a execução de planos, programas e fiscalização do cumprimento das normas e medidas federais;

IX - promover, desenvolver, coordenar e supervisionar
atividades de divulgação e de formação de consciência coletiva
dos direitos do consumidor.
Art. 16. Ao Departamento Nacional de Proteção e Defesa
Econômica compete:
1 - adotar medidas para coibir atos e práticas contrárias
à livre iniciativa e concorrência;
II - fomentar a formação de consciência da relevância
dos mecanismos de mercado;
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III - propor o constante aperfeiçoamento e adequação da
legislação pertinente ao combate do abuso do poder econômico.
Art. 17. Ao Departamento N acionai de Proteção e Defesa
do Consumidor compete:
I - formular, coordenar, controlar e promover a execução da política nacional de proteção ao consumidor;
11 - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas,
denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
III - prestar aos consumidores orientação permanente
sobre seus direitos e garantias;
IV
informar. conscientizar e motivar o consumidor
através dos diferentes meios de comunicação;
V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente;
VI - representar ao Ministério Público para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições;
VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as
infrações de ordem administrativa que violarem os interesses
difusos, coletivos ou individuais dos consumidores;
VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da
União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como
auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e
segurança de bens e serviços;
IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do
consumidor.
Art. 18. Ao Departamento Nacional do Registro do Comércio compete:
I - supervisionar, orientar e coordenar, em todo território nacional, as autoridades e os órgãos públicos, incumbidos
da execução do registro do comércio e atividades correlatas;
II - atuar supletivamente, providenciando ou promoveudo as medidas para suprir ou corrigir ausências, falhas ou deficiências dos serviços do registro do comércio e afins em qualquer parte do país;
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III - organizar e manter atualizado o cadastro geral dos
comerciantes e das sociedades mercantis;
IV - instruir e encaminhar os processos e recursos a serem decididos pelas autoridades superiores, inclusive os pedidos de autorização, ao Governo Federal, para o funcionamento
de sociedades mercantis estrangeiras e nacionais, sempre que a
lei não confira essa atribuição a outro órgão da União;
V - promover estudos e elaborar publicações sobre assuntos ligados ao registro do comércio e atividades correlatas.
Art. 19. A Secretaria de Polícia Federal compete:
I - articular-se com os órgãos do sistema de segurança
pública no combate à criminalidade e à violência de qualquer
natureza, promovendo ações para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio;
II - acompanhar a atuação dos órgãos de segurança pública e propor medidas que assegurem a prevenção e repressão
da violência;
III - propor medida com vistas à maior eficácia dos órgãos de segurança pública;
IV
normatizar e fiscalizar os serviços privados de segurança;
V
coordenar e promover o intercâmbio dos serviços de
identificação civil e criminal;
VI - elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal da Policia Federal;
VII - colaborar com organizações internacionais relacionadas com a polícia criminal.
Art. 20. Ao Departamento de Polícia Federal compete:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União
ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim
como outras infrações cuja prática tenham repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, na forma da
lei;
11 - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da
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ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas
áreas de competência;
UI - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de
fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
Art. 21. Ao Departamento de Assuntos de Segurança PÚblica compete articular-se com os órgãos do sistema de segurança pública no combate à criminalidade e à violência de qualquer
natureza, promover ações para a preservação da ordem pública,
da incolumidade das pessoas, normatizar e fiscalizar os serviços privados de segurança e prover os serviços de Secretaria
Executiva do Conselho Nacional de Segurança Pública.
Art. 22. Ao Departamento Nacional do Trânsito compete
exercer a supervisão, coordenação e controle da exeçução da
política nacional de trânsito, realizar pesquisas relativas ao
trânsito e prestar apoio técnico, administrativo e financeiro ao
Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 23. Ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal
compete exercer com exclusividade o patrulhamento ostensivo
nas rodovias federais, incumbindo-lhe:
I - preservar a ordem e segurança pública e a incolumidade das pessoas em trânsito, bem como do seu patrimônio.
nas rodovias;
II - planejar, coordenar, dirigir e exercer de forma
permanente o policiamento rodoviário, executando operações relacionadas com os serviços de segurança nas rodovias;
III - exercer os poderes de autoridade de trânsito, fazendo cumprir as normas pertinentes;
IV - realizar o planejamento, a coordenação, a direção
e execução dos serviços de prevenção, atendimento de acidentes
e salvamento de vítimas nas rodovias federais;
V - realizar perícias, levantamento de locais, boletins
de ocorrências, investigações, testes de dosagem alcoólica e outros estabelecidos em leis ou regulamentos, imprescindíveis à
completa elucidação dos acidentes de trânsito;
VI - inspecionar e fiscalizar o trânsito, transporte de
bens e pessoas;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.

245
VII
autuar infratores, impor multas e outras penalidades relativas ao trânsito e transporte de cargas e passageiros;
VIII - adotar providências para assegurar a livre circulação nas rodovias, notadamente em casos de acidentes, podendo solicitar a presença de outras autoridades, quando as providências requeridas excederem de sua competência e solicitar às
unidades de engenharia do órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais para o reestabelecimento da fluência do tráfego;

IX - proceder a apreensão de veículos, objetos e animais que se encontrem irregularmente nas faixas de domínio
das rodovias federais, recolhendo-os a local adequado e
devolvendo-os aos seus legítimos donos, mediante pagamento
de multas e indenizações dos custos de manutenção e guarda,
podendo providenciar a alienação daqueles não reclamados no
prazo de noventa dias, contados da data de apreensão;

X - integrar os Sistemas Nacional de Trânsito, de
Transporte e de Segurança Pública, promovendo o intercâmbio
de informações;
XI - zelar pela observância das disposições legais e
administrativas relativas ao direito de vizinhança nas rodovias
federais, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas, nas faixas de domínio ou que possam
interferir na segurança do trânsito;
XII
executar, promover e participar das atividades de
orientação e educação para a segurança do trânsito;
XIII - informar ao órgão de manutenção e conservação
rodoviária competente as condições de insegurança nas rodovias, adotando medidas emergenciais de proteção ao trânsito;
XIV - prestar informações aos usuários sobre condições
técnicas das rodovias federais, sobre o trânsito e o transporte
rodoviário de passageiros e de cargas;
XV - exercer a fiscalização e o controle do tráfego nos
postos de pesagem e pedágio;
XVI - credenciar, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de transportes de cargas indivisíveis e de produtos perigosos;
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XVII - expedir autorizações especiais para o trânsito de
veículos e de cargas excepcionais;
XVIII - executar medidas de segurança, planejamento e
escolta nos deslocamentos do Presidente da República, Diplomatas Estrangeiros e outras autoridades, quando necessário e
sob coordenação do órgão competente;
XIX
desenvolver trabalho contínuo e permanente de
prevenção de acidentes de trânsito;
XX - colaborar, nas rodovias federais, na prevenção e
repressão referente a:
ai crimes de furtos e roubos de veículos e bens;
b) crimes contra a vida, o patrimônio, a ecologia e o meio
ambiente;
c] tráfico de entorpecentes e drogas afins, contrabando e
descaminho;
d) outras infrações e demais crimes previstos em lei.
Art. 24. Ao Arquivo Nacional, órgão central do Sistema
Nacional de Arquivos, compete executar a gestão, o recolhimento, a guarda, a preservação e a restauração do acervo arquivístico da Administração Pública Federal, bem como dos documentos privados de interesse público, garantido acesso público às informações neles contidas, com o objetivo de apoiar o governo nas suas decisões político-administrativas, o cidadão na
defesa de seus direitos, divulgando o conteúdo de natureza técnica, científica e cultural, e incentivando a pesquisa relacionada
com os fundamentos e as perspectivas do desenvolvimento nacional, além de acompanhar e implementar a política arquivfstica do Governo Federal, visando racionalização e diminuição de
custos públicos.
Art. 25. Á Imprensa Nacional compete a publicação e divulgação dos atos oficiais e a execução de trabalhos gráficos para a Administração Pública Federal.

Seção IV
Dos órgãos Colegiados
Art. 26. Ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana compete promover e defender os direitos fundamenCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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tais da pessoa humana, zelando pela aplicação das normas que
os asseguram e determinando ações para evitar abusos e lesões
a esses direitos.
Art. 27. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária compete:
I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução
das penas e das medidas de segurança;
II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária;
lU - promover a avaliação periódica do sistema criminal
para a sua adequação às necessidades do País;
IV
estimular e promover a pesquisa criminológica;
V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor;

VI
estabelecer regras sobre a arquitetura e construção
de estabelecimentos penais e casas de albergados;
VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal;
VIII
inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais,
bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvol vimento da execução penal nos Estados e Distrito Federal,
propondo às autoridades dela incumbidas as medidas necessárias ao seu aprimoramento;
IX - representar ao Juiz da Execução ou à autoridade
administrativa para instauração de sindicância ou procedimento
administrativo, em caso de violação das normas referentes à
execução penal;
X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.
Art. 28. Ao Conselho Nacional de Trânsito compete atuar
como órgão normativo e de coordenação da política e do Sistema Nacional de Trânsito.
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Art. 29. Ao Conselho Federal de Entorpecentes compete
propor a política nacional de entorpecentes, elaborar planos,
exercer a orientação normativa, coordenação geral, supervisão,
controle e fiscalização das atividades relacionadas com o tráfico
e uso de entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou psíquica, assim como exercer outras funções em
consonância com os objetivos do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e a Repressão de Entorpecentes.
Art. 30. Ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão judicante, compete apurar e reprimir os abusos do poder econômico e suas implicações na economia popular.
Art. 31. Ao Conselho Superior de Defesa da Liberdade de
Criação e de Expressão compete:
I - apreciar denúncias de restrição às liberdades de pensamento, criação, expressão e informação;
II - estudar e propor instrumentos de defesa das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação;
UI - elaborar normas e critérios que orientem o exercício
da classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e
de programas de rádio e televisão;
IV - emitir pareceres sobre recursos de decisões relativas
à classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e
de programa de rádio e televisão, a serem submetidos ao julgamento do Ministro de Estado.
Art. 32. Ao Conselho Nacional de Direito da Mulher
compete promover, em âmbito nacional, políticas que visem eliminar a discriminação da mulher, assegurando-lhe condições de
liberdade e de igualdade de direitos, bem como sua plena participação nas atividades políticas, econômicas, sociais e culturais
do País.
Art. 33. Ao Conselho Nacional de Segurança Pública
compete:
I - formular a Política Nacional de Segurança Pública;
II - estabelecer diretrizes, elaborar normas e articular a
coordenação da Política Nacional de Segurança Pública;
III - estimular a modernização de estruturas organizacionais das polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal;
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IV - desenvolver estudos e ações visando a aumentar a
eficiência dos serviços policiais, promovendo o intercâmbio de
experiências;
V - estudar, analisar e sugerir alterações na legislação
pertinente.
Art. 34. Ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. compete:
I - formular, coordenar e supervisionar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação da
qualidade de produtos industriais, prevendo mecanismos de
consulta que harmonizem os interesses públicos das empresas
industriais e do consumidor;
II - assegurar a uniformidade e a racionalização das unidades de medida utilizadas em todo o território nacional;
III - estimular as atividades de normalização voluntária
no País;
IV - estabelecer normas referentes a materiais e produtos
industriais;
V - fixar critérios e procedimentos para certificação da
qualidade de materiais e produtos industriais;
VI - fixar critérios e procedimentos para aplicação de penalidades no caso de infração a dispositivo da legislação referente à metrologia, à normalização industrial, à certificação da
qualidade de produtos industriais e aos atos normativos dela
decorrentes;
VII - coordenar a participação nacional nas atividades internacionais de metrologia, normalização e certificação de qualidade.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário-Executivo
Art. 35. Ao Secretário-Executivo incumbe exercer a supervisão das Secretarias não subordinadas ao Ministro de Estado,
bem assim outras atribuições que lhe forem cometidas.
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Seção II
Dos Secretários Nacionais

Art. 36. Aos Secretários Nacionais incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e avaliar as
atividades de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários Nacionais, exercer as atribuições que lhe forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação à autoridade diretamente subordinada, especialmente Diretores de Departamento.

Seção III
Dos Demais Dirigentes
Art. 37. Ao Chefe de Gabinete, ao Consultor Jurídíco, ao
Secretário de Administração Geral, ao Secretário de Controle
Interno, aos Diretores de Departamento, aos Coordenadores,
aos Inspetores Chefes, Inspetores Regionais e Superintendentes
incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das
atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições
que lhes sejam cometidas.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Finais
Art. 38. A Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania
e Justiça compete prover os serviços de Secretaria Executiva
dos Conselhos não providos destes serviços por outras unidades
do Ministério da Justiça.
Art. 39. Os regimentos internos definirão o detalhamento
dos órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das respectivas unidades e as atribuições dos seus dirigenteso
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ANEXO II DO DECRETO N? 11, DE 18 DE FEVEREIRO
DE 1991
a) Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do
Ministério da Justiça

Unidade

N? Cargos
Em Comissão
4

3

Gabinete

Chefe

Dl

1
2

2
3

Coordenador-Geral
Asssessor
Consultor-Jurídico
Assessor
Coordenador

5

Chefe

1

Secretário
Assessor
Gerente de Programas
Coordenador-Gerai
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

2

Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

102.3
101.3

6

1

Coordenação Geral

102.3

Chefe
Chefe

Consultoria Jurídica

Secretaria de Administração
Geral

Assessor de Ministro
Assessor de SecretarioExecutivo
Gerente de Programas
Chefe

DAS/DI

101.5
101.4
101.2
101.1

1
2
4
3

Assessoria
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Coordenação Geral de
Articulação TécnicoAdministrativa dos Direitos
da Pessoa Humana

Coordenação
Unidade de Direção
Intermediária

Denominação

1
5
5
12
26
15

68

Secretaria de Controle Interno

1
1

Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

3
8
1

12

Secretaria Federal de Assuntos
Legisla.tivos
2

Chefe

Chefe
Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe
Secretário Federal
Assessor

101.4
102.2
101.5
102.2

101.3
DI

101.5
102.2
101.3
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1
DI

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
DI

101.6
102.2
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Unidade

N? Cargos
Em Comissão

Gabinete
Serviço

Denominação

DAS/DI

Chefe
Chefe

101.4
101.1

1
1
2
1

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
102,1
101.2
101.1

2

Chefe

1
1
2
1

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

4

Chefe

1
2
1
2
1

Secretário Nacionai
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

3

Chefe

1
4

Coordenador-Geral
Assessor

102.2

Depa.rtamento de Estrangeiros

1
1

Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediárfa

3
1

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

8

Chefe

Departamento de Análise e de
Bíeooreceo Legislativa
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Departamento de Estudos e
Acompanhamento Legislativo
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediár-ia

Secretaria Necíonel dos
Direitos da Cidadania. e Justiça
Gabinete
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Coordenação Geral de
Articulação Setorial

Departamento de Classificação
Indicativa

Dl
101.6
102,2
101.4
101.2
101.1

Dl
101.4

DI
101.5
102.1
101.1

Diretor
Assessor
Chefe

101.5
102.1
101.1

1
1
4
1

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

4

Chefe

Serviço

Serviço

Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediaria

101.5
102.1
101.2
101.1

Diretor
Assessor
Chefe

Departamento de Assuntos da
Cidadania

Departamento de Assuntos
Penitenciários

Dl
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Unidade

Secretaria Nacional de Direito
Econômico
Gabinete
Coordenação
Serviço

N? Cargos
Em Comissão

1
2
1

4
2

Departamento Nacional de
Proteção e Defesa Econômica

Denominação

Secretário Nacional

Assessor
Chefe
Coordenador
Chefe

Serviço

1
1
fi
1

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Inspetor Chefe
Assessor
Inspetor Regional
Chefe

Unidade de Direção
Intermediaria

8

Chefe

1
1

Coordenação Geral Técnica
Divisão

Inspetoria Regional

Departamento Nacional de
Proteção e Detes« do
Consumidor

1
1

3
3
9

DAS/DI

101.6
102.2
101A

101.3
101.1

101.5

102.2
101.4
102.1
101.2
101.4
102.1
101.3
101.1

Dl

Coordenação Geral Técnica

2
2

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor

Divisão
Serviço

6

Chefe

1

Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2
101.1

7

Chefe

DI

1
1

Diretor

Unidade de Direção
Intermediária

Departamento Nacional do
Registro do Comércio
Coordenação Geral Técnica
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Junta Comercial do Distrito
Federal

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2
101.1

1

Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

6

Chefe

1

Presidente
Assessor
Secretario-Geral
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.1

Chefe
Secretário
Assessor

101.6
102.2

2
2
6

2

Secretaria Geral
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

1

Secretaria de Policia Federal

1

1

8

2

Dl

Dl
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Unidade

N? Cargos
Em Comissão

Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Centro de Inteligência
Unidade de Direção
Intermediária
Instituto Nacional de
Criminalística
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

DAS/DI

Chefe
Chefe

101.4
101.1
101.5
102.2
101.3

10

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

23

Chefe

DI

Chefe

101.3

7

Chefe

DI

1
3

Diretor
Chefe

4

Chefe

Gabinete
Serviço

Departa.mento de Policia
Federal

Denominação

1
2

5
13

101.2

101.1

101.3
101.1

DI

Instituto Nacional de
Diretor

Identificação

Unidade de Direção
Intermediária

Academia Nacional de Policia
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

4

Chefe

1
4

Diretor
Chefe

20

Ooorâenecso de
Telecomunicações
Unidade de Direção
Intermediária

Serviço de Comunicação Social
Coordenação de Informática
Unidade de Direção
Intermediária
Interpol
Comando de Operações
Tá.ticas
Superintendências Regionais
Unidade de Direção
Intermediária
Superintendências Regionais
Unidade de Direção
Intermediária

Chefe

101.3
DI

101.3
101.1

DI

Coordenador

101.3

101.1

1

Chefe
Chefe
Coordenador

4

Chefe

DI

1

Chefe

101.2

Chefe

101.2

13

Superintendente

101.2

233

Chefe
Superintendente

101.1

2

1

11

414

Chefe
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Unidade

Departamento de Assuntos de
Segurança Pública
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Departamento Nacional de
Trâ.nsito
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Departamento de Policia
Rodovíérie Federal
Coordenação Geral Centrai de
Operações
Superintendência Tipo A
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Superintendência Tipo B
Unidade de Direção
Intermediária
Coordenação
Divisão
Unidade de Direção
Intermediária

Arquivo Nacional
Divisão
Unidade de Direção
Intermediária

Imprensa Nacional

N? Cargos
Em Comissão

Conselho Administrativo de
Defesa Econômica

DAS/OI

101.5
102.1
101.2
101.1

1

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

6

Chefe

1
1
6
1

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

9

Chefe

1
2

Diretor
Assessor

101.5
102.2

Coordenador-Geral
Superintendente
Chefe

101.2
101.1

Chefe
Superintendente

DI
101.1

Chefe
Coordenador
Chefe

DI
101.3
101.2

1
1

5

1
11
11

564
10
322

2
7
16

Chefe

1
2
7

Diretor-Geral
Assessor
Chefe

20
1
2

Coordenação
Divisão
Unidade de Direção
Intermediária

Denominação

2
9

39
1
4
1

Chefe
Diretor-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe
Presidente
Conselheiro
Procurador-Geral

DI
101.5
102.1
101.2
101.1

DI

ioi.a

DI
101.5
102.2
101.2

DI
101.5
102.2
101.3
101.2

Dl
106.6
101.5
101.5
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b) Quadro Resumo de Funções/Valor

do Ministério da Justiça (MJ)
Código
Cargo/Função

Quantidade

Valor Unitârio

Valor Total

203.197,05
174.530,19
149.839,08
128.580,25
107.777,11
81.945,42
128.580,25
107.777,11
87.945,42

1.015.985,25
4.188.724,56
3.446.298,84
5.786.111,25
15.843.235,17
7.563.306,12
900.061,75
3.017.759,08
2.022.744,66

C,.

-----~

DAS
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.3
102.2
102.1

5
24
23
45
147
86
7
28
23

Subtotal

C,.

388

Dl

1828

Total

2216

43.784.226,68
19.323,46

35.323.284,88
79.107.511,56

ANEXO IH DO DECRETO N? 11, DE 18 DE FEVEREIRO
DE 1991
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAFI
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Administração Direta ~ Ministério

da Justiça
Lotação
2

Denominação

Categorias Funcionais
Arquivista
Técnico de Arquivo
Artífice Estr. Obras e Metalurgia
Artífice de Mecânica
Artífice de Eletricidade e Comunico
Artífice Carpint. e Marcenaria
Artífice de Artes Gráficas

3 Código

AR-2301
AR-2302
ART-701
ART-70Z
ART-?03

4

Fim

Ó

Meio 6 'Iot,

ART-7Q4

5
5
5
8
8
7

16
18
5
8
8
7

ART-70G

4

4

11

13

7ltem?
lN 09/09

8 Lotação
Cent.
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9 Lotação
Ideal
(6+7)

16
18
6
8
9
7
4
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Lotação

7

Item 7

IN09/90

Denominação

<ICódigo

Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar Opero Serviços Diversos
Desenhista
Auxiliar em Assuntos Culturais
Patrulheiro Rodoviário Federal
Agente Cinefotogr-afia e Microí.
Tradutor
Taquígrafo
Técnico de Contabilidade
Agente de Mecanização de Apoio
Telefonista
Agente de Vigilância
Aux. Op. de Cinefot. e Microfilmagem
Médico
Enfermeiro
Psicólogo

NM-IOOl
NM-IOO6

Odontólogo

NS-909
NS-916

2

Engenheiro
Arquiteto
Economista
Administrador
Contador
Estatístico
Técnico em Assuntos Educacionais
Técnico em Assuntos Culturais
Sociólogo
Assistente Social
Técnico em Comunicação Social
Bibliotecário
Técnico de Planejamento
Analista de Sistemas
Programador
Operador de Computação
Perfurador-Digitador
Agente Administrativo
Datilógrafo
Analista de Informações
Analista Seg. Nac. e Mobilização
Assistente Jurídico
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Subtotal
Categorias Profissionais
Auxiliar de Arquivo
Digitador
Especialista de Nível Médio
Analista de O&M
Analista de Produção
Analista de Suporte

1 Fim 5 Meio I> ToL

3
15

NM-I014
5
NM-1026
7
NM-1031 6.070
NM-I033
3

2
7
2
3
2

NS-9Ol

NS-904
NS·907
NS-917
NS-922
NS-923
NS-924
NS·926
NS-927
NS-928
NS-929
NS-930
NS-931
NS-932
P-1501
PRO-1601
PRO-1602
PRO-160S
PRO-1604
SA-8Q1
SA-802
SI-1401
81-1402
8J-1102
TP-1201
TP-1202

5
2
1
1

9

Lotação
Ideal

5
22
7
10

5
22
7
10

6.070

6.070

5

5
1
1
12
9
7
61
3
15
2
8
6
5
7
25
58
15
10
25
40
5
7
16
30
4
20

4
8
12
3
6
9
7
7
22 38
60
3
3
10
5
15
1
1
2
6
2
8
3
3
6
4
1
5
5
2
7
17
7
24
39 16
55
10
5
15
7
3
10
16
7
23
25 10
35
2
3
5
2
7
5
9
4
13
20
9
29
1
1
2
14
6
20
13
6
19
12
17
5
7
10
3
311 133
444
67 29
96
5
2
7
1
1
2
56 24
80
28 14
42
90 38
128
6.958 444 7.402
1
10
98
3
1
2

Lotação
Cent.

(6+7)

NM-lOS4

NM·1035
NM-I042
NM·I043
NM-I044
NM-I045
NM-1061

8

1
15
98
5
2
3

1
3

2
5

3
1
2

19
24
3

8
7
2
66

17
10
468
99
7
2

88
49
130

7.468
1
15
98

5
2
3
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Lotação

7

Item i

IN 09/90
2

Denominação

3

Código

4

Especialista de Nível Superior
SubtotaI

Fim

Lotação
Cent.

.S Meio 6 Tot.

57
172

Total Geral

~

fi

Lotação
Ideal
16+7)

57
181

9

57
181

7.130 453 7.583

7.649

66

Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAFI
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Secretaria de Polícia Federal

- Ministério da Justiça
Lotação

7

[tem 7

IN09/00
2

Denominação

Categorias Funcionais
Arquivista
Técnico de Arquivo
Artífice Estr. Obras e Metalurgia
Artífice de Mecânica
Artífice de Eletricidade e Comunico
Artífice Carpint. e Marcenaria
Artífice de Artes Gráficas
Auxiliar de Enfermagem
Técnico de Laboratório
Auxiliar Opero Serviços Diversos
Desenhista
Auxiliar em Assuntos Educacionais
Agente 'I'elecom. e Eletricidade
Agente de Comunicação Social
Agente Cinefctogz-afia e Microf.
Técnico de Contabilidade
Agente de Mecanização de Apoio
Telefonista
Agente de Vigilância
Médico
Enfermeiro
Psicólogo
Farmacêutico
Odontólogo
Engenheiro
Economista

3

Código

4

Fim

AR-2301
AR-2302

2

ART-701
ART-702
ART-703
ART-704
ART-706
NM-IOOl
NM-IQ05
NM-IQ06

1
2
1
3
1
1

NM-I014
NM-I025
NM-1027
NM-1032
NM-I033
NM-1042
NM-1043
NM-1044
NM-1045
NS·90l
NS·904
NS-907
NS-908
NS-909
NS-916
NS-922

2

4
2
1
1

41

5

Meio

li

11

2

2

16
31
9
10
14
1
3
40
4
2
194
2
16
12
2
24
67
17
1

17
33
10
13
15
2
3
42
4
2
198
2
18

2
5
2
1

Cent,

Lotação
Ideal

10
1
4
7
2
2
9
1

11
2
18
34
10
13
15
2
3

12
1

43

31

4
2
198

6
6

19
14

6
15
7

24

2

13
3

3

24
108
17
1
3

9

(6+7)

Tot.

9

a

S Lotação

2

2
5

2
1
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17
1
3
2
5
2
1

259

Lotação
2

Denominação

S Código

Administrador
Contador
Estatístico
Técnico em Assuntos Educacionais
Assistente Social
Técnico em Comunicação Social
Bibliotecârio
Analista de Sistemas
Operador de Computação
Perfurador-Digitador
Agente Administrativo
Datilógrafo
Assistente Jurídico

Motorista Oficial

4

Fim

f>

NS·923
NS·924
NS-926
NS-927
NS-930
NS-931
NS-932
PRO-1601

PRO-160S
PRO·1604
SA·801
SA·802
SJ·l102

8 Lotação 9 Lotação

ideal

Cent.

IlTot

28
28
3
3
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
166 692 858
11
54
65
4
6
10
1
90
91
9 102 111
2541.4751.729

TP-1201
TP-1202

Agente de Portaria
Subtotal

Meio

7Item 7
IN09/09

(6+7)

12
1

20
2

28
3
2
1
1
2
1
2
2
1
878
67
10
100

9
6
44

237
32
6
34
39
488

10

74

5
1
18

636
142
205
630
4.419
225
6.257

8.030

117

1.773

Carreira
Delegado de Policia Federal
Perito Criminal
Censor Federal
Escrivão de Polícia Federal
Agente de Polícia Federal
Papiloscopista Policial
Subtotal

PF-601
PF-502
PF·503
PF·504
PF·505
PF-506

Total Geral

31 626
2 142
200 200
31 629
4414.401
225
7056.223

34

29
55
154
2
314

5.7722.1807.952

78

802

595
140
598
3.\)60

229
5.518

Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Imprensa Nacional -

Ministério

da Justiça
7 Item 7

Lotação

IN09/90
2

Denominação

Categorias Funcionais
Arquivista
Artífice Estr. Obras e Metalurgia

3 Código

AR-230l
ART-701

4

Fim s Meio 6 ToL

li

Lotação
Cent.

9

Lotação
Ideal
~6+71

1

4

4

4
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Lotação

'Item 7
IN 119J9Q

2

Denominação

Artífice de Mecânica
Artifice de Eletricidade e Comunico
Artífice Carpint. e Marcenaria
Artífice de Artes Gráficas
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar Oper. Serviços Diversos
Auxiliar em Assuntos Culturais
Agente Telecom. e Eletricidade
Agente Cinefotografia e Microf.
Agente de Mecanização de Apoio
Telefonista
Agente de Vigilância
Médico
Odontólogo
Engenheiro
Arquiteto
Economista
Administrador
Contador
Técnico em Assuntos Educacionais
Técnico em Assuntos Culturais
Técnico em Comunicação Social
Bibliotecário
Agente Administrativo
Datilógrafo
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Subtotal

3

Código

1

Fim

ART·702
ART·703
ART·704
ART·706
NM-IOOl
NM·1006
NM-1026
NM·1027
NM·1033
NM·1043
NM·1044
NM-I045
NS-901
NS-9ü9
NS-916
NS-917
NS-922

5

Meio

15

8
6
179
5

3
13
9
1
1
4
8
7
1
1
1
1
2
1
1
1

NS-923
NS-924
NS-927

NS-928
NS-931
NS-932
SA-SOl
SA-S02
TP-IZ0I
TP-IZOZ

6

40

2
80
5

20

25
19
343 127
7

S

Lotação

Cent.

Tot.
15
8
6
179
3
18
9
1
1
4
8
7
1
1
1
1
2
1
1
1
40
2
100
5
25
26
470

5
1

8

18

9

Lotação
Ideal
(6+11
15
8
6
184
4
18
9
1
1
1
4
8
7
1
1
1
1
3
1
1
1
41
2
108
5
25
26
488

Categorias Profissionais
Agente Analista Pub. Ofic.
Agente de Analista Doc.
Ag. A. Sist. Sócio-Econômico
Ag. A. Gréf. Fis. Suporte
Analista de Pub. Oficiais
Analista Documental
Analista Síst. Sócio-Ecoa.
Anal. Sist. Graf. F. Suporte
Executor de Textos
Super. de Pub. Oficiais
Supervisor Documental
Sup. Sist. Gréf. F. Suporte
Subtotal
Total Geral

AGT-OOl
AGT-002
AGT-003
AGT-004
ANL-OOl
ANL-002
ANL-003
ANL-004
EC-307
SUP'OOI
SUP-OOZ
SUP-004

34
10
2
71
8

8
2
7
2

2

79
8
2
7
2
2

34
10
2
79
9
2
7
2
2

2

1
1
150

20

638

34
10

2

1

1
1
115

33

1
1
148

458

160

618

O Anexo IV está publicado no DO de 21.1.1991, pégs. 1521/153L
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DECRETO N? 12, DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Aprova o Estatuto da Fundação Legião
Brasileira de Assistência (LBA) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n?
8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Estatuto da Fundação Legião
Brasileira de Assistência (LBA), constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2? O Regimento Interno da LBA será aprovado pelo
Ministro de Estado da Ação Social e publicado no Diário
Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Ficam revogados o Decreto n? 99.218111 , de 23 de
abril de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Margarida Procópio
ANEXO I
(Decreto n? 12, de 18 de janeiro de 1991)
Estatuto da
Fundação Legião Brasileira de Assistência
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? A Fundação Legião Brasileira de Assistência
(LBA), fundação pública, instituída pelo Decreto·Lei n? 593121,
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.ll1657, mar.Jabr. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):62, abr.Zjun. 1969.
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de 27 de maio de 1969, vincula-se ao Ministério da Ação Social
(MAS), nos termos do art. 252 do Decreto n? 99.244(31, de 10 de
maio de 1990.
Parágrafo único. A LBA com sede e foro em Brasilia (DF),
terá duração indeterminada e gozará de autonomia técnica, administrativa e financeira.
Art. 2? A LBA tem como finalidade participar da formulação da Política Nacional de Promoção e Assistência Social, bem
assim estudar e planejar as medidas necessárias a sua execução, em proveito da população destinatária de seus serviços e
especialmente:
I - participar do Sistema Nacional de Promoção e Assistência Social, integrado ao MAS;
H - elaborar normas e planos de aplicação de recursos,
de uniformização de procedimentos a serem adotados sobre os
regimes orçamentários e programáticos das entidades executoras de programas e projetos desenvolvidos com a sua coparticipação;
IH - garantir o acesso à população de baixa renda a programas de assistência social de modo a englobar, prioritariamente, a assistência pré-natal, o reforço alimentar. o apoio e assistência à criança e à família, o amparo à velhice, o desenvolvimento comunitário e a assistência judiciária;
IV - destinar recursos de forma a garantir o cumprimento do que dispõe o inciso I, do art. 204 da Constituição;
V - realizar campanhas para a solução de problemas
sociais de natureza temporária, cíclica, intermitente ou que possam ser debelados ou erradicados por esse meio;
VI - obter incentivos para a realização de programas para melhoria das condições de vida das famílias de baixa renda;
VH - celebrar convênios, acordos ou ajustes com entidades públicas e particulares, compreendendo empresas, associações e demais instituições assistenciais e filantrópicas, para a
execução de programas de promoção e assistência social, desde
que aptas a alcançar esse objetivo;
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1911, maio/jun. 1990.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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VIn - participar no custeio de programas de natureza social de entidades privadas previamente aprovados pela LBA;
IX - observar as peculiaridades de cada região do País,
no atendimento das suas necessidades. incentivando as iniciativas locais, públicas ou privadas, atuando como fator de dinamização dessas comunidades.
§ l~ Na consecução de seus objetivos, a LBA supervisionará, coordenará e orientará a programação inerente à Política
Nacional de Promoção e Assistência Social nas atividades que
lhe forem atribuídas, inclusive nas que vierem a ser exercidas
com a participação de outras entidades públicas e privadas.
§ 2~ A LBA poderá manter excepcionalmente órgãos executores próprios para atendimento à população de baixa renda,
de modo a garantir a transferência de tecnologia e experiência
às entidades sociais com que mantém convênio.
CAPiTULO

n

Da Organização e Competência
Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 3~ A LBA tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente:
Gabinete;
II - órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral;
bl Assessoria de Planejamento;
c) Auditoria;
d) Diretoria de Administração;
In - órgãos especificos singulares;
a) Diretoria de Programas;
bl Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
IV - unidades descentralizadas: Superintendências Estaduais e do Distrito Federal;
V - órgão colegiado: Conselho Consultivo
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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Parágrafo umco. A LBA será dirigida por um Presidente
indicado pelo Ministro de Estado da Ação Social e nomeado pelo Presidente da República.
Seção II

Das Competências das Unidades
da Estrutura Básica
Art. 4? Ao Gabinete compete prestar assistência ao Presidente em sua representação política e social, incumbir-se do
preparo do seu expediente pessoal, bem assim exercer as atividades relativas à comunicação social e às relações públicas.
Art. 5? À Procuradoria Jurídica compete assessorar o Presidente e atender aos encargos de natureza jurídica da LBA.
Art. 6? À Assessoria de Planejamento compete orientar,
coordenar e promover a execução das ações de planejamento, de
orçamento, de informatização e de modernização administrativa.
Art. 7? À Auditoria compete fiscalizar e controlar a administração financeira e contábil da LBA, em conformidade com a
orientação da Secretaria de Controle Interno (Ciset] , do MAS.
Art. 8? À Diretoria de Administração compete executar as
atividades de administração geral, contabilidade, patrimônio e
serviços gerais.
Art. 9? À Diretoria de Programas compete promover estudos, articulações internas e externas, coordenar e fornecer o suporte técnico às Superintendências, visando atender às demandas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.
Art. 10. À Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos compete definir e implementar uma política de capacitação de recursos humanos necessários à execução dos programas
da LBA.
Art. 11. As Superintendências Estaduais e do Distrito Federal compete executar as ações da LBA, no âmbito de suas jurisdições.
Art. 12. Ao Conselho Consultivo compete propor planos
gerais e plurianuais de ação administrativa e programática, visando à constante atualização da LBA e opinar, por solicitação
CoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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do Presidente, sobre matéria de relevante interesse,' especialmente quanto às diretrizes e prioridades para formulação e implementação da Politica Nacional da Promoção e Assistência
Social, bem assim quanto à disposição de bens imóveis.

CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I

Do Presidente
Art. 13. São atribuições do Presidente
I
exercer a administração geral, cumprindo e fazendo
cumprir as normas legais e as disposições estatutárias e regimentais da LBA;
II
representar a LBA em Juizo ou fora dele;
III
convocar e presidir as reuniões do Conselho Consultivo;
IV
nomear, designar, dispensar ou exonerar o VicePresidente, os Diretores, os Superintendentes Estaduais e do
Distrito Federal, bem assim os demais empregos comissionados
e funções gratificadas;
V
designar os ordenadores de despesa;
VI
firmar acordos, ajustes, convênios e contratos na
forma da legislação vigente;
VII - baixar normas que visem ao aprimoramento dos
programas de trabalho;
VIII - propor ao Ministro de Estado da Ação Social as reformas estatutárias julgadas necessárias;
IX - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada, o objeto e limites da delegação;
X - presidir o Conselho Consultivo.
Seção II

Do Vice-Presidente
Art. 14. São atribuições do Vice-Presidente, além de substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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I - exercer a representação social do Presidente quando,
para tal, receber essa incumbência;
II - colaborar com o Presidente no desempenho de suas
funções;
III - executar as atividades que lhe forem delegadas pelo
Presidente.

Seção IlI
Dos Demais Dirigentes
Art. 15. Ao Chefe de Gabinete, Diretores, Chefes de Assessoria e Superintendentes Estaduais e do Distrito Federal incumbe planejar, coordenar e executar as atribuições de suas
respectivas unidades.
CAPITULO IV
Do Patrimônio e da Receita
Art. 16. Constituem o patrimônio da LBA:
I - os bens que atualmente lhe pertencem e os que venha a adquirir de acordo com o disposto no art. 14, da Lei n?
6.439(41, de I? de setembro de 1977;
II - os bens que lhe sejam transferidos mediante a incorporação de acervos de órgãos e entidades da administração pública;
. III - as doações e legados que lhe forem destinados.
Art. 17. Constituem a receita da LBA:
I - os recursos da seguridade social que lhe forem destinados pela aplicação dos arts. 195 e 204 da Constituição Federal
e do Decreto-Lei n? 2.411(51, de 21 de janeiro de 1988;
II - as contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de
direito público ou privado;
III - as rendas resultantes de eventos e promoções, nos
termos da legislação em vigor;
(4) Coleção das Leis. Brasília, (5):63, juL/set. 1977.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (1):9, jan./mar. 1988.
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IV
tuais;

as rendas provenientes de seu patrimônio e even-

V
outras receitas estabelecidas em lei.
Art. 18. O patrimônio e a receita da LBA vinculam-se ao
cumprimento dos seus fins e ao custeio das suas atividades, de
conformidade com o estabelecido neste estatuto.
Art. 19. O patrimônio, a renda e os serviços da LBA gozarão de imunidade assegurada pelo art. 150, § 2?, da Constituição.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 20. O Conselho Consultivo será composto de 7 (sete)
membros, indicados pelo Presidente da LBA e nomeados pelo
Presidente da República, com mandato de 2 (dois) anos, sendo
permitida a recondução de até 2/3 (dois terços) de seus membros.
Art. 21. As contas da LBA, serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da União, pelo Ministério da Ação Social.
Art. 22. Os atos que importarem na oneração, alienação
do patrimônio da fundação ou que a esta acarretarem compromissos que ultrapassem o exercício financeiro, dependerão da
aprovação do Ministro de Estado da Ação Social.
Art. 23. O regime jurídico do pessoal da LBA é o estabelecido na Lei n? 8.112 161, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 24. O estatuto da LBA será inscrito no Cartório do
Registro Civil das Pessoas Jurídicas e, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados de sua publicação, o Presidente submeterá o projeto de regimento interno da LBA à aprovação do Ministro de
Estado da Ação Social.
DECRETO N? 13, DE 23 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre o número de dias letivos e
sobre a carga horária do ensino funda-

mental.
(6) Coleção das Leis, Brasília, 182(6):3470. nov.ldez. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jen.vtev. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica estabelecido, a partir do ano de 1991, em duzentos, o número de dias letivos, independentemente do ano civil e respeitadas as peculiaridades regionais.
Art. 2? O ensino fundamental compreenderá, anualmente,
pelo menos oitocentas horas de atividades, devendo essa carga
horária passar, até 1993, para mil e duzentas horas anuais.
Parágrafo único. O ensino noturno terá tratamento diferenciado, conforme diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli
DECRETO N? 14, DE 28 DE JANEIRO DE 1991
Altera

dispositivos

do

Decreto n?

99.659 W, de 31 de outubro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 46, do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? As letras b e d do inciso I, as letras a e b do inciso
V e a letra b do inciso VI do art. I? do Decreto n? 99.659(21, de
31 de outubro de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3350, set.zout. 1990.
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I - Quadro de Oficiais Aviadores:
b) do posto de Major-Brigadeiro:
excluir o cargo de Vice-Diretor do Departamento de
Pesquisas e Desenvolvimento;
d) do posto de Brigadeiro:
excluir os seguintes cargos:
Comandante da Escola de Oficiais Especialistas da
Aeronáutica;
Chefe da Secretaria de Inteligência da Aeronáutica;
Chefe do Estado-Maior do Comando Aéreo de Defesa
Aérea.
V - Quadro de Oficiais Aviadores ou Engenheiros:
a) do posto de Major- Brigadeiro:
incluir o cargo de Vice-Diretor do Departamento de
Pesquisas e Desenvolvimento:
b) do posto de Brigadeiro:
incluir os seguintes cargos:
Chefe do Subdepartamento de Capacitação do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento;
Chefe do Subdepartamento de Desenvolvimento e Programas do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento.
VI - Quadro de Oficiais Aviadores, Engenheiros ou
Intendentes:
b) do posto de Oficial-General:
incluir o cargo de Chefe da Secretaria de Inteligência
da Aeronáutica.
Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 28 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, janJfev. 1991.
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DECRETO N? 15, DE 28 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a Secretaria de Inteligênda da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 78, do Decreto n? 60.521, de 31 de
março de 1967, alterado pelos Decretos n?s 83.146, de 7 de fevereiro de 1979, e 89.658, de 15 de maio de 1984,
DECRETA:
Art. I? A Secretaria de Inteligência da Aeronáutica, órgão
integrante da Estrutura Básica do Ministério da Aeronáutica,
tem a finalidade de assessorar o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, na proposição e execução da Política Aeroespacial.
Art. 2? A Secretaria de Inteligência da Aeronáutica subordina-se diretamente ao Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.
Art. 3? O Chefe da Secretaria de Inteligência da Aeronáutica é Oficial-General do Corpo de Oficiais, da Ativa, da Aeronáutica.
Art. 4? O Ministro da Aeronáutica baixará os atos complementares necessários ao cumprimento deste decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se os Decretos n?s 95.637(1), de 13 de janeiro de 1988 e 98.085(2), de 23 de agosto de 1989.
Brasília, 28 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteíro
(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):53, jan./mar. 1988.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4): 1986, juL/ago. 1989.
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DECRETO N? 16, DE 28 DE JANEIRO DE 1991
Transfere a subordinação e altera a denominação do Centro de Informações da
Marinha e de dispositivos do Decreto n?
62.860(1), de 18 de junho de 1968, que estebelece a Estrutura Básica da Organização do
Ministério da Marinha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 46, do Decreto-Lei n? 200, de
25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? O Centro de Informações da Marinha, constituído
pelo Decreto n? 42.687121, de 21 de novembro de 1957, passa à subordinação do Chefe do Estado-Maior da Armada.
Art. 2? O Centro de Informações da Marinha passa a
denominar-se Centro de Inteligência da Marinha.
Art. 3? Os incisos III e V do art. 2? do Decreto n? 62.860,
de 18 de junho de 1968, alterado pelo Decreto n? 96.012,131, de 6
de maio de 1988, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2?
.
III - Órgãos de Assessoramento do Ministro:
Conselho de Almirantes (CAS);
Gabinete do Ministro da Marinha (GMM);
Consultoria Jurídica da Marinha (CJMI;
Comissão de Promoções de Oficiais (CPO);
Procuradoria Especial da Marinha (PEM);
Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Secirm):
Conselho Financeiro Administrativo da Marinha (Cofamar);
(1) Coleção das Leis. Brasília, (4):245, abr./jun. 1968.
{2} Coleção das Leis. Rio de Janeiro, {B):262, out.Zdea. 1957.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (4):144. abr./jun. 1988.
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Comissão de Estudos de Uniformes da Marinha (Ceuml;
Conselhos e Comissões para Assuntos Específicos
(CCAE).
V - Órgãos diretamente subordinados ao Chefe do
Estado-Maior da Armada:
Escola de Guerra Naval;
Centro de Inteligência da Marinha .
.......

».

Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores

DECRETO N? 17, DE I? DE FEVEREIRO DE 1991 (*1
Prescreve a edoção de plano especial de
redução das despesas de custeio nas entidades que menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As empresas públicas federais, as sociedades de
economia mista e demais sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela União, aprovarão, até 28 de fevereiro de 1991,
plano especial de redução real, em dez por cento, nos respectivos dispêndios correntes, comparativamente ao total realizado
no exercício de 1990.
§ I? O plano de que trata este artigo será elaborado, de
modo a que a redução das despesas se verifique até final do
exercicio de 1991.

°

(*) Retificado no DO de 6.2.1991 (v. pág. 448 deste volume),
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§ 2? Para fins de acompanhamento da redução. referida
neste artigo, cada entidade deverá encaminhar, até 28 de fevereiro de 1991, plano especial ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, considerando a despesa registrada no
exercício de 1990 pelo regime de competência, convertida, a cada mês, em quantidades de Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e
explicítando metas mensais para o exercicio de 199L
§ 3? A redução referida neste artigo incidirá sobre os dispêndios classificados nas rubricas Serviços de Terceiros, Utilidades e Serviços, Outros Dispêndios Correntes e Pessoal e Encargos Sociais, do Programa de Dispêndios Globais de cada entidade.
Art. 2? O plano a que se refere o artigo anterior será elaborado pela Diretoria, aprovado pelo Conselho de Administração e homologado pelo Ministro de Estado ou Secretário sob cuja supervisão se encontre a entidade.
Parágrafo único. Na entidade em que não houver Conselho
de Administração, o plano será aprovado pelo Conselho Fiscal.
Art. 3? Aos dirigentes das entidades de que trata o artigo
anterior são vedados os seguintes atos de gestão:
I - contratação de pessoal, a qualquer título;
II - promoção de pessoal, salvo nos casos destinados ao
preenchimento de cargos ou funções de confiança que venham a
vagar após a edição deste decreto e nos que decorram de acordo
coletivo firmado anteriormente a essa data.
Art. 4? Aos dirigentes das entidades referidas no art. 1?,
são vedados os atos de gestão que impliquem na geração de
contas a pagar vencidas.
§ 1? As entidades referidas neste artigo deverão proceder,
ao longo do exercicio de 1991, à liquidação total do valor referente às contas a pagar vencidas, geradas a partir de 16 de março de 1990.
§ 2? Para fins de acompanhamento do procedimento determinado no parágrafo anterior cada entidade deverá encaminhar,
até 28 de fevereiro de 1991, plano contendo metas mensais, ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 5? Compete aos Conselhos de Administração e Fiscal
das entidades a que se refere este decreto, bem assim às cornpeCol. Leis Rep. Eed. Brasil, Braaíl ia, 183(1):149-436, jan.vfev. 1991,
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tentes Secretarias de Controle Interno e ao Departamento de
Orçamento da União, da Secretaria Nacional de Planejamento,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, o acornpanhamento e controle das medidas estabelecidas nos artigos anteriores.
Art. 6? O Presidente da República poderá aprovar excepcionalidades ao que dispõe este decreto, à vista de proposta
fundamentada, encaminhada pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 7? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução
do disposto no decreto.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, I? de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 18, DE I? DE FEVEREIRO DE 1991
Altera o Decreto n? 99.350{1}, de 27 de
junho de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Const.ituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei n? 8.029121, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? OS artigos 3? e 9?, do Decreto n? 99.350, de 27 de
junho de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3? Compete ao INSS:
I - promover a arrecadação, fiscalização e cobrança
das atribuições incidentes sobre a folha de salários e deColeção das Leis. Brasília, 182(3):2263, maio/jun. 1990.
(2) Coleção das Leis. Braeílía, 182(2, t.l}:762, mar.Zabr. 1990.

(1)
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mais receitas a elas vinculadas, na forma da legialação em
vigor;
II-

III-

IV Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso I,
as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social permanecerão sob a administração do Departamento da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento».
«Art. 9? À Diretoria de Arrecadação e Fiscalização
compete promover a arrecadação e fiscalização das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais receitas a elas vinculadas, bem como outras receitas destinadas
à Previdência Social, a lavratura de autos de infração, a
imposição de multas e a cobrança administrativa de débitos».

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, I? de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antônio Magri

DECRETO N? 19, DE I? DE FEVEREIRO DE 1991
Estabelece normas para a programação
e execução orçsmenterie e financeira dos
orçamentos da União para o exercício de
1991 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 17 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967 e na Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, Ian.Zfev. 199L
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DECRETA:
TÍTULO I
Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. I? A utilização de créditos orçamentários, no
exercicio financeiro de 1991, será efetuada de acordo com as
normas de execução da despesa pública e com o disposto neste
decreto.
Art. 2? As receitas auferidas por órgãos de fundos da Administração direta, inclusive as decorrentes de convênios, serão
recolhidas à Conta Única do Tesouro Nacional, mediante a
emissão de documento apropriado, ficando a utilização dos recursos condicionada à sua inclusão no Orçamento Fiscal ou da
Seguridade Social.
Art. 3? As solicitações de créditos adicionais, além de
apresentarem as alterações julgadas necessárias nos quantitativos financeiros, deverão evidenciar implicações dessas alterações no tocante ao cumprimento dos objetivos e metas dos subprojetos e subatividades constantes da Lei n? 8.175(11, de 31 de
janeiro de 1991.
Art. 4? Fica vedada a solicitação, ao Departamento de Orçamentos da União da Secretaria Nacional de Planejamento, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (DOU!
MEFP), de abertura de créditos adicionais, após o dia 30 de novembro de 1991.
Art. 5? fica vedada a solicitação, ao DOU!MEFP, de incorporação de Saldos de Exercicios Anteriores de recursos de
qualquer natureza a fundos, órgãos e outras entidades da Administração Federal direta e indireta, após o dia 31 de maio de
1991.
Parágrafo único. Os Saldos de Exercicios Anteriores, cuja
solicitação de incorporação não seja procedida no prazo estabe(I) V. pág. 79 deste volume.
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lecido no ceput., deste artigo, e que sejam originários' de Recursos do Tesouro Nacional, serão a este recolhidos, até 30 de junho de 1991, na forma estabelecida pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 6? As alterações decorrentes da abertura e reabertura
de créditos adicionais integrarão os Quadros de Detalhamento
da Despesa, os quais serão modificados, automaticamente, independentemente de nova publicação.
CAPITULO II
Dos Créditos Adicionais
Art. 7? Os saldos dos recursos transferidos pelo Tesouro
Nacional, para pagamento dos serviços da dívida, interna ou
externa, às entidades federais da Administração indireta, que
não utilizem o Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (Siafi) , na modalidade de uso total, apurados no balanço do exercício financeiro de 1990, serão informados até o dia 28 de fevereiro de 1991, aos respectivos órgãos setoriais de programação orçamentária e financeira, que os comunicarão ao DOU/MEFP, até o dia 12 de março de 1991.
Parágrafo único. Os saldos de que trata este artigo somente
poderão ser utilizados como fonte de abertura de créditos adicionais destinados ao pagamento do serviço da dívida e, quando
desnecessários para este fim, ao atendimento de despesas com
Pessoal e Encargos Sociais.
Art. 8? As disponibilidades orçamentárias, verificadas no
decorrer do exercício nas dotações destinadas ao atendimento
de serviço da dívida, somente poderão constituir fonte de recursos para abertura de créditos adicionais no mesmo grupamento
ou em favor de Pessoal e Encargos Sociais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às
dotações consignadas ao órgão 80.000 - Entidades em Extinção, Dissolução ou Privetizeção - Lei n? 8.029/90 (2 ) .
Art. 9? As dotações destinadas às despesas com Pessoal e
Encargos Sociais não poderão constituir fonte de compensação
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):762, mar.Zabr. 1990.
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para abertura de créditos adicionais para as demais despesas
correntes e de capital.

Art. 10. A Reserva de Contingência é destinada, prioritariamente, ao atendimento das despesas com Pessoal e Encargos
Sociais e só será utilizada após esgotadas todas as possibilidades de cancelamento das dotações das demais despesas correntes e de capital.
Art. 11. Somente serão reabertos os créditos especiais e
extraordinários, pelos limites de seus saldos, que tenham sido
autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de
1990, e solicitados no prazo e na forma do disposto no § 2? do
art. 54 da Lei n? 8.074 131, de 31 de julho de 1990.

CAPíTULO IH
Da Programação Financeira

Art. 12. Serão objeto de programação financeira as despesas consignadas à conta dos recursos de todas as fontes do Tesouro N acional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às
seguintes fontes de recursos:
a) Recursos Diretamente Arrecadados (Fonte 150);
b) Recursos de Convênios (Fonte 181);
c) Operações de Crédito Internas - em Bens elou Serviços
(Fonte 147); e
d) Operações de Crédito Externas - em Bens elou Serviços (Fonte 149); e
e) Recursos da Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito (Fonte 160).
Art. 13. As dotações distribuidas por meio de destaque de
crédito integrarão a programação financeira do Ministério ou
órgão equivalente que as tenha recebido.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(4);2452, Iul.Zago. 1990.
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149,436, jan.zfev. 1991.
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CAPÍTULO IV
Da Liberação dos Recursos
Art. 14. Os limites de saques de recursos do Tesouro Nacional serão concedidos de acordo com os cronogramas aprovados pelo Departamento do Tesouro Nacional, da Secretaria da
Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (DTN/MEFPI.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos setoriais de programação orçamentária e financeira fixar os limites, de que trata este
artigo, referentes às suas unidades subordinadas.
Art. 15. Serão consideradas prioritárias para pagamento,
em qualquer fonte, as despesas com:
aI pessoal e encargos sociais;
b) aposentados e pensionistas da Previdência Social; e
c) serviço da dívida pública feder-al.
Art. 16. Os recursos para o pagamento das despesas referidas na alínea a do artigo anterior somente poderão ser entregues aos agentes financeiros executantes na data do crédito em
conta do beneficiário.
Art. 17. Nenhum compromisso relativo a serviço da dívida
externa, ou a qualquer outra obrigação em moeda estrangeira.
poderá ser pago com antecedência superior a 5 (cinco) dias úteis
em relação à data do respectivo vencimento.
Art. 18. E vedada, às unidades gestoras, a liberação de recursos destinados ao atendimento de compromissos relaciona
dos com subvenções, auxílios ou contribuições, ou, ainda, como
aqueles decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos similares, para aplicação em prazo superior a 30 (trinta)
dias, ou em exercício subseqüente.
R

TÍTULO II
Do Orçamento de Investimento
CAPÍTULO ÚNICO
Da Execução Orçamentária
Art. 19. A execução do orçamento de investimento no
exercício financeiro de 1991 observará, no que couber, o disposCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Vfev. 1991.
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to neste Decreto, as normas contábeis empresariais e a legislação pertinente.
Parágrafo único. As empresas que integram o Orçamento
Fiscal ou da Seguridade Social observarão, também, o disposto
no Título I deste decreto.
Art. 20. Aplica-se, também, à execução do Orçamento de
Investimento, o disposto no art. 4? deste decreto.
Art. 21. A suplementação às dotações do Orçamento de
Investimento deverá ser objeto de solicitação por parte das empresas estatais ao DOU/MEFP.
Art. 22. É vedado às empresas estatais o acréscimo de endividamento junto a empreiteiras, fornecedores ou instituições
financeiras, para compensar eventuais aumentos reais de dispêndios correntes, inclusive com pessoal, bem como frustração
de receita própria, de operações de crédito de longo prazo ou
oriundas do Tesouro Nacional.
TÍTULO III
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Finais
Art. 23. Caberá aos órgãos setoriais de controle interno,
no âmbito de sua competência, acompanhar o cumprimento do
disposto neste decreto.
Parágrafo único. Constatada alguma inobservância das
disposições deste decreto, os órgãos a que alude este artigo adotarão as providências de sua alçada, comunicando imediatamente ao DTN/MEFP e, quando a matéria for pertinente a orçamento, também aos órgãos setoriais de programação orçamentária e financeira.
Art. 24. Os créditos autorizados sob a forma de antecipação, nos termos do § 2? do art. 53 da Lei n? 8.074, de 31 de julho
de 1990, serão compensados nas dotações constantes da Lei n?
8.175 141, de 1991.
(4) (V. pág. 79 deste volume).
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§ I? Os eventuais saldos negativos a serem ajustados, mediante abertura de créditos adicionais. deverão ser informados,
pelos órgãos setoriais de programação orçamentária e financeira, ao DOU/MEFP, com a indicação das respectivas fontes de
cancelamento, até o dia 20 de fevereiro de 1991.
§ 2? Caberá ao DOU/MEFP definir as fontes de cancelamento na hipótese de sua não indicação pelos órgãos setoriais
de programação orçamentária e financeira, no prazo estabelecido.
Art. 25. Compete ao órgão setorial de orçamento do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento a administração orçamentária e financeira da Unidade Orçamentária 80.192 - Entidades Supervisionadas, integrante do órgão: 80.000 - Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização - Lei n? 8.029/90,
bem assim exercer a supervisão dos respectivos recursos.
Art. 26. As dotações atribuídas nos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social, à Administração direta, no âmbito do Poder Executivo, serâo movimentadas pelas Secretarias de Administração Geral ou órgãos equivalentes.
Art. 27. Compete ao DOU/MEFP e ao DTN/MEFP, no
âmbito de suas atribuições, a expedição das instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 28. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, I? de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 20, DE I? DE FEVEREIRO DE 1991 1*1
Estabelece critérios e condições para
transferências de recursos financeiros do
Tesouro Nacional mediante a celebração de
convênios, por parte de órgãos federais da
Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações e dá outras
providências.
(*) Retificado no DO de 6.2.1991 (v. pág , 449 deste volume).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 6~ e 17 da Lei n? 8.074, de 31 de
julho de 1990.
DECRETA:
Art. I? As transferências de recursos financeiros para Estados, Municípios e Distrito Federal, oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, ou em créditos adicionais, por parte de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações, e de fundos por eles administrados,
somente serão efetivadas mediante convênios, acordos ou OUM
tros instrumentos congêneres, observada a legislação pertinente.

Art. 2~ Não serão efetuadas transferências destinadas à
execução de obras e serviços locais, assim como outras ações
típicas das Administrações Públicas dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, ressalvados os casos amparados:
I - pelas disposições dos arts. 30, incisos VI e VI!, 200 e
204, inciso I, da Constituição; e
I! - por autorização legislativa específica.
Art. 3? As transferências de recursos financeiros da União
para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios mediante
convênios, acordos ou outros instrumentos congêneres, somente
se farão com estrita observância das disposições do art. 17 da
Lei n? 8.074(1), de 31 de julho de 1990.
Art. 4? Não serão efetuadas transferências a órgãos ou eO
tidades, de direito público ou privado, que estejam em mora
(art. 988 do Código Civil) ou inadimplentes com o Tesouro Nacional ou órgão ou entidade da Administração Pública Federal.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, entende-se
como inadimplência o atraso nas prestações de conta, a não execução do objeto pactuado ou qualquer descumprimento de cláusula do instrumeuto firmado.
M

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2452, jul.Zago. 1990.
Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.

283
Art. 5? Para habilitar-se a receber transferências de recursos financeiros da União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município comprovará a existência, em seu orçamento, de projeto
ou de atividade, a cuja dotação serão consignadas as transferências da União.
Parágrafo único. O Estado, o Distrito Federal ou o Município comprovará, ainda, a existência de recursos como contrapartida, que não será inferior a trinta por cento do montante
de recursos a serem desembolsados, pela União, para cada projeto ou atividade.
Art. 6? A eficácia dos convênios, acordos ou similares e
seus aditivos, qualquer que seja o seu valor, fica condicionada
à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União,
no prazo de vinte dias contados da data da sua assinatura, contendo os seguintes elementos:

I
espécie, número e valor do instrumento;
II
nome dos participantes e dos signatários;
III
resumo do objeto;
IV
crédito pelo qual correrá a despesa;
V
número, data e valor da Nota de Empenho;
VI
valor a ser transferido no exercício em curso e, se
for o caso, o previsto para exercícios subseqüentes;
VII
projeto ou atividade do orçamento do beneficiário
em que se classificará o recurso recebido;
VIII - porcentagem da contrapartida que o beneficiário se
obriga a aplicar na consecução do objeto pactuado;
IX
prazo de vigência; e
X

data da assinatura.

Art. 7? Os órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno
encarregar-se-ão de verificar o cumprimento das disposições
contidas neste decreto.
Art. 8? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, baixará as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, I? de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 21, DE I? DE FEVEREIRO DE 1991
Torna índisponiveís para movimenta-

cão e empenho parcelas das doteções constantes dos Orçamentos da União e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam indisponíveis para movimentação e empenho parcelas das dotações constantes da Lei n? 8.175 111, de 31 de
janeiro de 1991, e do respectivo Quadro de Detalhamento da
Despesa para o exercício de 1991, nas seguintes condições:
I - O valor correspondente a noventa e cinco por cento
de cada dotação atendida por qualquer tipo de fonte e classificada nos grupos de despesa investimentos ou Outras Despesas
de Capital;
II - o valor correspondente a noventa por cento de cada
dotação atendida por qualquer tipo de fonte e classificada nos
grupos de despesa Outras Despesas Correntes ou In versões
Financeiras;
III - o valor correspondente a cem por cento de cada dotação atendida pela fonte 100 e classificada nos grupos de despesas" Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões
Financeiras ou Outras Despesas de Capital, das despesas a cargo dos Ministérios da Educação, do Trabalho e da Previdência
(1) (V. pág.79 deste volume),
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Social, da Saúde, e de suas respectivas unidades orçamentárias,
além das restrições impostas pelos incisos I e II deste artigo;
IV - o valor correspondente a cem por cento de cada dotação atendida pela fonte 100 e classificada nos grupos de despesa
Investimentos, Inversões Financeiras ou Outras Despesas de
Capital, das despesas a cargo do Ministério da Ação Social e de
suas unidades orçamentárias, além das restrições impostas pelos
incisos I e II deste artigo; e
V
o valor correspondente a cem por cento de cada dotação referente aos subprojetos e subatividades constantes do
Anexo I a este decreto.
Art. 2? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento poderá liberar para movimentação e empenho, no todo ou em
parte, os valores tornados indisponíveis pelo artigo anterior,
desde que:
I - os órgãos e entidades da Administração Pública Federal indiquem as respectivas prioridades, especificadas a nível
de subprojeto e subatividade, à Secretaria Nacional de Planejamento, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento; e
II - haja previsão de efetiva disponibilidade de recursos
para atender às despesas pretendidas.
Art. 3? O disposto no art. I? deste decreto não se aplica às
dotações referentes às transferências constitucionais e às operações oficiais de crédito, sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único. O Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento poderá incluir no disposto neste artigo as dotações orçamentárias de fundos, respeitada na emissão dos empenhos a previsão de caixa assegurada.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, I? de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 4.2.1991, pégs. 23890/2450.
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DECRETO N? 22, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991
Dispõe sobre o processo administrativo
de demarcação das terras indigenas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
no art. 231, ambos da Constituição, e considerando a disposição
contida no art. 2?, inciso IX; da Lei ri? 6.001, de 19 de dezembro
de 1973,
DECRETA:
Art. I? As terras indígenas, de que tratam o art. 17 da Lei
n? 6.001(11, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição, serão administrativamente demarcadas por iniciativa e sob
a orientação do órgão federal de assistência ao índio, de acordo
com as normas deste decreto.
Art. 2? A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será precedida de identificação por grupo técnico, que procederá aos estudos e levantamentos, a fim de atender
ao disposto no § I? do art. 231 da Constituição.
§ I? O grupo técnico será designado pelo órgão federal de
assistência ao índio e será composto por técnicos especializados
desse órgão que, sob a coordenação de antrópologo, realizará
estudos etnohistóricos, sociológicos, cartográficos e fundiários
necessários.
§ 2? O levantamento fundiário de que trata o § I?, caso seja necessário, será realizado conjuntamente com o órgão federal
ou estadual especifico.
.
§ 3? O grupo indígena envolvido participará do processo
em todas as suas fases.
§ 4? Outros órgãos públicos, membros da comunidade
científica ou especialistas sobre o grupo indígena envolvido, poderão ser convidados, por solicitação do grupo técnico, a participar dos trabalhos.
§ 5? Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais
devem, no âmbito de suas competências. e às entidades civis é
(l)

Coleção das Leis. Brasília, (7):150, out.ldez. 1973.
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facultado, prestar, perante o grupo técnico, informações sobre a
área objeto de estudo, no prazo de trinta dias contados a partir
da publicação do ato que constituir o referido grupo.
§ 6? Concluidos os trabalhos de identificação, o grupo técnico apresentará relatório circunstanciado ao órgão federal de
assistência ao índio, caracterizando a terra indígena a ser demarcada.
§7? Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de
assistência ao índio, este o fará publicar no Diário Oficiai da
União, incluindo as informações recebidas de acordo com o § 5?
§ 8? Após a publicação de que trata o parágrafo anterior,
o órgão federal de assistência ao índio encaminhará o respectivo
processo de demarcação ao Ministro da Justiça que, caso julgue
necessárias informações adicionais, as solicitará aos órgãos
mencionados no § 5? para que sejam prestadas no prazo de trinta dias.
§ 9? Aprovando o processo, o Ministro da Justiça declarará, mediante portaria, os limites da terra indígena, determinando a sua demarcação.
§ 10. Não sendo aprovado o processo demarcatório, o Ministro da Justiça devolvê-lo-á para reexame, no prazo de trinta
dias.
Art. 3? Os trabalhos de identificação e delimitação de terras indígenas realizados anteriormente poderão ser considerados pelo órgão federal de assistência ao índio para efeito de demarcação, desde que coerentes com os princípios estabelecidos
neste decreto e com a anuência do grupo indígena envolvido.
Art. 4? Durante o processo de demarcação, o órgão fundiário federal procederá ao reassentamento de ocupantes nãoíndios, podendo para tanto firmar convênio como o órgão federal de assistência ao índio.
Parágrafo único. O órgão fundiário federal dará prioridade
ao reassentamento de ocupantes não-índios cadastrados pelo
grupo técnico, obedecidas as normas específicas.
Art. 5? A demarcação das áreas reservadas, de que trata o
art. 26 da Lei n? 6.001, de 1973, será feita com base na descrição
dos limites contidos no ato do Poder Executivo que as houver
estabelecido.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,
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Art. 6? A demarcação das terras de domínio indígena, referidas no art. 32 da Lei n? 6.001, de 1973, será procedída com
base nos respectivos títulos dominiais.
Art. 7? O órgão federal de assistência ao índio procederá,
no prazo de um ano, à revisão das terras indígenas consideradas insuficientes para a sobrevivência física e cultural dos grupos indígenas.
Art. 8? O Ministro da Justiça, mediante solicitação do titular do órgão federal de assistência ao índio, poderá determinar a interdição provisória das terras em que se constate a presença de índíos isolados, ou de outras em que a interdição se faça necessária, para a preservação da integridade dos índios e
dos respectivos territórios.
Parágrafo único. A interdição provisória visará o exercício
do poder de polícia previsto no inciso VII do art. 1? da Lei n?
5.371(21, de 5 de dezembro de 1967, e vigerá por prazo determinado, prorrogável.
Art. 9? A demarcação das terras indígenas, obedecido o
processo administrativo deste decreto, será submetida à homologação do Presidente da República.
Art. 10. Após a homologação, o órgão federal de assistência ao índio promoverá o seu registro em cartório imobiliário da
comarca correspondente e no Departamento do Patrimônio da
União.
Art. 11. E facultado ao órgão federal de assistência ao
índio proceder à revisão das terras indígenas aprovadas ou demarcadas com base na legislação anterior.
Art. 12. As terras designadas áreas indígenas e colônias
indígenas, nos termos do Decreto n? 94.946(31, de 23 de setembro
de 1987, passam à categoria de terras indígenas.
Art. 13. O órgão federal de assistência ao índio normatizará, mediante portaria, a sistemática a ser adotada pelo grupo
técnico.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):61, out.Zdea. 1967.

(3) Coleção das Leis. Brasília, (6):504. jul.Zset. 1987.
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Art. 14. O Ministro da Justiça fará publicar plano de demarcação das terras indígenas, com vistas ao cumprimento do
art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 15.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 16. Revogam-se os Decretos n~s 94.9451 4 ) e 94.946, de
23 de setembro de 1987.
Brasília, 4 de fevereiro de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 23, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991
Dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde das populações
indígenas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV do artigo 84 da Constituição, e tendo
em vista as disposições constantes dos artigos 9?, inciso I, e 15,
inciso XXI, da Lei n? 8.080, de 19 de setembro de 1990,
DECRETA:
Art. 1~ A assistência à saúde das populações indígenas,
por força do regime de proteção instituído pela Lei n? 6.001(1),
de 19 de dezembro de 1973, constitui encargo da União e será
prestada nos termos deste decreto.
Art. 2? Para cumprimento do disposto no artigo anterior,
serão elaborados projetos específicos, de caráter estratégico,
destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde do
índio, segundo as peculiaridades de cada comunidade.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (6):502, jul./set. 1987.
(1) Coteceo das Leis. Brasília, (7):150, out.Zdea. 1973.
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Art. 3? Os projetos objetivarão:
I - o desenvolvimento de esforços que contribuam para
o reequilíbrio da vida econômica, política e social das cornunidades indígenas
II - a redução da mortalidade geral, em especial a materna e a infantil;

In

a interrupção do ciclo de doenças transmissíveis;
IV
o controle da desnutrição;
V
a restauração das condições ambientais cuja violação
se relacione diretamente com O surgimento de doenças e de OU~
tros agravos à saúde;
VI - a assistência médica integral.
Parágrafo único. A persecução dos objetivos previstos
neste artigo não prejudica a prestação individualizada de assistência médica, pela rede de serviços do Sistema Único de Saúde, de qualquer esfera de poder, a membros das comunidades
indígenas.
Art. 4? A operacionalízação dos projetos respeitará a organização social e política, os costumes, as crenças e as tradi ~
ções das diversas comunidades indígenas.
§ I? As ações e serviços serão desenvolvidos segundo modela de organização na forma de distritos sanitários de natureza
especial, consideradas as especificidades das diferentes áreas e
das comunidades indígenas.
§ 2? As equipes constituídas para a execução dos projetos,
além dos conhecimentos técnicos indispensáveis, deverão estar
preparadas para compreender a cultura, os usos e costumes do
grupo sobre o qual vão atuar.

§ 3? Para efeito do disposto no parágrafo anterior, serão
promovidas articulações entre as áreas governamentais, cujo
envolvimento nos projetos se faça necessário, e a busca da cooperação de entidades ou associações civis e religiosas, a fim de
que se assegure o suporte técnico, científico e operacional indispensável à eficácia das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos.
Cal. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.

291

Art. 5? A Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP),
enquanto não for instituida a Fundação Nacional de Saúde, de
que trata o artigo 11 da Lei n? 8.029 121, de 12 de abril de 1990,
encarregar-se-á da coordenação dos projetos, tanto na fase de
elaboração, quanto na de execução.
§ I? A FSESP, para o desempenho dos encargos que ora
lhe são cometidos, atuará de forma articulada com a Fundação
Nacional do Índio (Funai}, vinculada ao Ministério da Justiça,
que colaborará no cumprimento do disposto no artigo anterior,
em especial, quanto ao oferecimento de serviços compreendidos
no âmbito de sua atuação, imprescindíveis à regular execução
dos projetos.
§ 2? O pessoal de saúde da Funai, sem prejuízo de seus direitos e vantagens no órgão de origem, ficará integrado à elaboração e execução dos projetos, mediante apresentação à FSESP.
§ 3? Aos servidores da Funai, a serviço da FSESP, nas
condições do parágrafo anterior, será facultado optar pelo quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde, quando de sua
implantação.

Art. 6? Os Ministros da Saúde e da Justiça definirão, em
ato conjunto quando necessário, os mecanismos e instrumentos
para o cumprimento deste decreto, em especial, as questões referentes à articulação entre a FSESP e a Funai, e à alocação de
recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos
projetos.
Art. 7?
blicação.

Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-

Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 4 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Alceni Guerra
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2. t.Ll, mar./abr. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149·436, jan.Zfev. 1991.

DECRETO N? 24, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991 I')
Dispõe sobre as ações visando à proteção do meio ambiente em terras indígenas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A proteção do meio ambiente em terras indígenas
e seu entorno, de que tratam as Leis n?s 6.001 111 , de 19 de dezembro de 1973, e 6.938 (2 ) , de 31 de agosto de 1981, constitui encargo da União e será realizada na forma prevista neste decreto.
Art. 2? Para cumprimento do disposto no artigo anterior
serão elaborados projetos específicos em áreas consideradas
prioritárías, definidas pelo órgão federal de assistência ao índio,
em comum acordo com a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, objetivando ações de equilíbrio ecológico
das terras indígenas e seu entorno, como condição necessária
para a sobrevivência física e cultural das populações indígenas.
Parágrafo único. Os projetos de que tratam este artigo
contemplarão:
a) diagnóstico ambiental, para conhecimento da situação,
como base para as intervenções necessárias;
b) recuperação das áreas que tenham sofrido processo de
degradação de seus recursos naturais;
c) controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente modificadoras do meio ambiente, mesmo daquelas desenvolvidas fora dos limites das áreas que afetam;
d) educação ambiental, dirigida às populações indígenas e à
sociedade envolvente, visando à participação consciente na proteção ao meio ambiente nas terras indígenas ';
(*)

Repubticado no DO de 8.2.1991 (v. pag. 440 deste volume).

(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):150, out./dez. 1973.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):47, jul./set. 1981.
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e) identificação e difusão de tecnologias, indígenas e não
indígenas, consideradas apropriadas do ponto de vista ecológico.
Art. 3? A elaboração dos referidos projetos respeitará a
organização social e política, os costumes, as crenças e as tradi~
ções das comunidades indígenas.
Art. 4? A coordenação dos projetos mencionados no art. 2?
caberá à Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, e sua elaboração e execução serão realizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e pelo órgão federal de assistência ao indio.
Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, serão
promovidas articulações, com as áreas governamentais, entidades e associações civis e religiosas, cujo envolvimento nos projetos se faça necessário, de forma a assegurar o suporte técnico,
científico e operacional indispensável à sua eficácia.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 25, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991
Dispõe sobre programas e projetos para
assegurar a auto-sustentação dos povos
indigenes,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de
1973,
DECRETA:
Art. I? A garantia de meios para a auto-sustentação dos
povos indígenas constitui encargo da União e será executada
nos termos deste decreto.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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Art. 2? Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, serão elaborados programas e projetos específicos. de caráter estratégico, destinados à auto-sustentação dos povos indígenas, segundo as peculiaridades próprias de cada comunidade.
Parágrafo único. A interferência no processo produtivo
dos povos indígenas dar-se-á somente quando a sua autosustentação estiver comprometida.
Art. 3? Os programas e projetos, fundamentados em diagnósticos agro-ecológicos e sócio-econômicos, terão os seguintes
objetivos:
I - coleta, conservação e uso racional de recursos genéticos da flora e fauna das áreas indígenas;
II - produção de sementes e mudas de espécies de ocorrência natural e/ou cultivadas, isentas de pragas e doenças;
III - adaptação, desenvolvimento e difusão de tecnologias
apropriadas às características específicas de cada grupo indígena, evitando o surgimento de dependências culturais, tecnológicas e econômicas;
IV - realização de atividades de assitência técnica e extensão rural;
V - promoção de atividades associativistas, observado o
interesse de cada comunidade indígena.
Art. 4? A elaboração e a execução dos programas e projetos respeitarão a organização social e política, os costumes, as
crenças e as tradições das diversas comunidades indígenas, bem
como a necessária integração com as demais ações setoriais desenvolvidas em suas terras.
Parágrafo único. As equipes constituídas para a execução
dos projetos, além dos conhecimentos técnicos indispensáveis,
deverão estar preparadas para compreender a cultura, os usos e
os costumes da comunidade na qual irão atuar.
Art. 5? Compete ao Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, por intermédio da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), e ao Ministério da Justiça, por intermédio do órgão federal de assistência ao índio, a coordenação
das ações decorrentes deste decreto.
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Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos estabelecidos, serão utilizados os recursos humanos e materiais disponíveis na Embrapa e no órgão federal de assistência ao índio.
Art. 6? Os Ministros da Justiça e da Agricultura e Reforma Agrária, em atos conjuntos, quando necessário, definirão os
mecanismos e instrumentos para o cumprimento deste decreto,
inclusive quanto ao aporte de recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos referidos programas e projetos.

Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, serão
promovidas articulações com as áreas governamentais, entidades
e associações civis e religiosas. cujo envolvimento nos programas e projetos se faça necessário, de forma a assegurar o suporte técnico, científico e operacional indispensável a sua eficácia.
Art. 7?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 4 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Antonio Cabrera Mano Filho

DECRETO N? 26, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991
Dispõe sobre a educação indígena no
Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto na Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973 e em
cumprimento da Convenção n? 107, da Organização Internacional do Trabalho, aprovada pelo Decreto n? 58.825, de 14 de julho
de 1966, sobre a proteção da integração das populações indígenas e outras populações tribais e semi-tribais de países independentes,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brastlia, 183(1):149,436. jan.Zfev. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? Fica atribuída ao Ministério da Educação a competência para coordenar as ações referentes à educação indígena.
em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a Funai.
Art. 2? As ações previstas no Art. 1? serão desenvolvidas
pelas Secretarias de Educação dos Estados e Municípios em
consonância com as Secretarias Nacionais de Educação do Mínistério da Educação.
Brasília, 4 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Carlos Chiarelli

DECRETO N? 27, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991
Confere à Comissão Especial instituída
pelo Decreto n? 99.971(1), de 3 de janeiro de
1991, etribuições para propor a revisão do
Estatuto do índio e da legislação correlata.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II e IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? É conferida à Comissão Especial instituída pelo
Decreto n? 99.971, de 3 de janeiro de 1991, atribuições para propor a revisão do Estatuto do Índio (Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973) e da legislação correlata, tendo em vista as disposições da Constituição de 1988.
Art. 2? A Comissão Especial poderá convidar representantes de órgãos públicos e segmentos sociais interessados, para fornecerem subsídios aos seus trabalhos.
(1) (v. pág. 149 deste volume).
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Art. 3? A Comissão concluirá seus trabalhos no prazo de
noventa dias, com a apresentação de relatório conclusivo ao Mi-

nistro de Estado da Justiça.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
J arhas Passarinho

DECRETO N? 28, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1991
Promulga o acordo, por troca de notas,
sobre concessão de um empréstimo nos termos do Plano de Reciclagem Financeira,
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Japão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Japão assinaram, em 10 de novembro de
1989, em Brasília, um acordo, por troca de notas, sobre concessão de um empréstimo nos termos do Plano de Reciclagem Financeira;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
acordo por meio do Decreto Legislativo n? 32, de 25 de outubro
de 1990;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 14
de novembro de 1990, na forma de seu item 11.
DECRETA:
Art. I?

O acordo, por troca de notas, sobre concessão de

um empréstimo nos termos do Plano de Reciclagem Financeira,

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Japão, apenso por cópia ao presente decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 7.2.1991, págs. 2629/2630.

DECRETO N? 29, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1991
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Décimo Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n~ 18, entre
o Brasil, a Argentina, o México, o Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladí) , firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso NacionaI, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de
1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do México, do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em 22 de janeiro de 1990, em
Montevidéu, a Ata de Retificação do Décimo Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 18, entre o Brasil, a Argentina, o México, o Uruguai e a Venezuela.
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Décimo Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 18, entre o Brasil, a Argentina, o México, o Uruguai e a Venezuela, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como
nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publica-

çãO.
Brasília, 7 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
Os anexes estão publicados no DO de 8.2.1991, págs. 2709/2711.

DECRETO N? 30, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1991
Regulamenta disposições do DecretoLei n:' 2.300 11 1, de 21 de novembro de 1986.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Na aplicação das normas instituídas no DecretoLei n? 2.300, de 21 de novembro de 1986, será observado o disposto neste decreto.
Art. 2? Os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação
serãO autuados em processo administrativo próprio, do qual
constarão os elementos necessários à demonstração da hipótese
incidente, bem assim a documentação relativa aos atos praticados pelas autoridades administrativas competentes.
§ I? A comprovação da exclusividade de fornecimento,
prevista no inciso I, do art. 23, do Decreto-Lei n? 2.300, de 1986,
será feita através de atestado fornecido pela Junta Comercial,
do local ou locais em que se realize a licitação, pelo Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal ou, ainda, entidades equivalentes.
§ 2? A compra ou locação de imóvel, na forma prevista no
íncíso IV, do art. 23, do mesmo Decreto-Lei, será precedida de
consulta formal, do órgão ou entidade interessada, ao Departamento do Patrimônio da União, e só poderá realizar-se após o
(1) Coleções das Leis, Brasília, (7):25, out.Zdez. 1986.
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pronunciamento daquele órgão, atestando a inexistência ou indisponibilidade de imóvel adequado.
Art. 3? A exigência de comprovação de aptidão para desempenho da atividade objeto da licitação fica limitada à apresentação de no máximo cinco atestados fornecidos por pessoas
idôneas, sendo vedada a fixação de prazos mínimos de funcionamento em locais específicos.
Art. 4? Nas licitações de menor preço, poderão ser consignados, nos respectivos editais, critérios objetivos para aplica:
ção dos fatores qualidade, rendimento e prazo, sempre que tais
fatores possam influenciar o custo final do objeto licitado.
Art. 5? Nas licitações de melhor técnica, o órgão ou entidade contratante estabelecerá, no ato convocatório, o valor que
se propõe a pagar pelo bem ou serviço, reatringindo-se as propostas dos licitantes à descrição do fornecimento ou serviço que
poderão efetuar pelo preço dado.
Art. 6? Nas licitações de técnica e preço, são julgadas
preliminarmente as propostas técnicas, pré-classificando-se as
que atendam aos requisitos técnicos necessários à execução do
objeto licitado, dentre as quais será vencedora aquela que houver cotado o menor preço.
Art. 7? Nas licitações de preço-base, os valores cotados
poderão variar até quinze por cento, em relação ao valor inicial
fixado.
Art. 8? As cláusulas que estabeleçam reajustamento de
preços só poderão ser incluídas nos contratos se houverem sido
previstas nos respectivos editais.
Art. 9? Sendo necessário o restabelecimento do equilíbrio
econômico do contrato, conforme autorizado na alíena d, do inciso Il, do art. 55, do Decreto-Lei n? 2.300, de 1986, deverão ser
autuadas no processo respectivo as demonstrações e justifícafivas, bem assim o ato de aprovação do procedimento, expedido
pela autoridade competente.
Art. 10. Nos casos de rescisão contratual, devida a razões
de interesse do serviço público, serão, estas, formalmente demonstradas, nos autos do processo, e aprovadas pelo Ministro de
Estado ou pelo Secretário da Presidência da República a que se
vincule o órgão ou entidade interessada na rescisão.
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Art. 11. O sistema de pré-qualificação, instituido no art.
80 do Decreto-Lei n? 2.300, de 1986, poderá ser adotado sempre
que o objeto da licitação, por seu vulto ou especificidade do objetivo visado, recomende a análise mais detida da capacidade
técnica dos interessados.
Parágrafo único. A adoção do sistema de pré-qualificação
será feita mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior.
Art. 12. Compete ao Secretário da Administração Federal
fixar os valores de que tratam os arts. 16, 21, 22, 52 e 64 do
Decreto-Lei n? 2.300, de 1986, quando necessárias revisões ou
correções dos mesmos.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasíha, 7 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 31, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1991
Altera os Decretos n?s 99.209(1), de 16
de abril de 1990, 99.266(2), de 28 de maio de
1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 5? da Lei n? 8.011, de 4 de abril de 1990,
e no art. 13 da Lei n? 8.025, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? O § 2? do art. 8? do Decreto n? 99.209, de 16 de
abril de 1990, com a redação dada pelo Decreto n? 99.665131, de

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1643, mar.Zabr. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2104, maío/jun. 1990.

(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(6):3866, nov./dez. 1990.
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I? de novembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8?
§ I?
.
§ 2? O representante da União ou da entidade federal
controladora, na primeira assembléia geral de acionistas
que se realizar após a data de publicação deste decreto, votará de forma a:
a)

bl
Art. 2? Ficam revogados o § 4?, do art. 8?, do Decreto n?
99.209, de 16 de abril de 1990, com a redação dada pelo Decreto
n? 99.665, de I? de novembro de 1990, bem assim o § 5?, do art.
37, do Decreto n? 99.266, de 28 de maio de 1990, com a redação
dada pelo Decreto n? 99.664 141, de I? de novembro de 1990, e as
demais disposições em contrário.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 32, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980,
entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n? 13).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que confere o art. 84, inciso IV da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(6):.3861, nov.Zdex. 1990.
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NacionaI por meio do Decreto Legislativo n~ 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 20
de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e
a Venezuela (Acordo n? 13),
DECRETA:
Art. 1~ O Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, entre o Brasil e a Venezuela, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 7 de fevereiro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 8,2.91,
DECRETO

N~

pégs. 271212713.

33, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1991
Retifica o Anexo XII ao Decreto n?
99.244 01, de 10 de maio de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ O Anexo XII do Decreto n~ 99.244, de 10 de maio
de 1990, fica retificado, sem aumento de despesa, na forma do
anexo a este decreto.
[I] Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1911, maio/jun. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):149·436. ian.zfev. 1991.

304
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO

de 8.2.91, pág: 2713.

DECRETO N? 34, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental do Inetituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990, no artigo 13 do Decreto n? 99.350, de 27 de junho de
1990 e na Lei n? 8.099, de 5 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), constantes dos Anexos I a III deste decreto.
Art. 2? O Regimento Interno do INSS será aprovado pelo
Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social e publicado no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri
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ANEXO I
(Decreto n? 34, de 8 de fevereiro de 1991)
Ministério do Trabalho e da Previdência Social
Estrutura Regimental do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS)
CAPiTULO I
Da Natureza Sede e Finalidade
Art. I? O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal, com sede em Brasília (DF), vinculada ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, criada pelo Decreto
n? 99.350 111, de 27 de junho de 1990, com base na Lei n? 8.029 121,
de 12 de abril de 1990, tem por finalidade:
I - promover a arrecadação, fiscalização e cobrança das
contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e demais receitas a elas vinculadas na forma da legislação em vigor;
II - gerir os recursos do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS);
lU - conceder e manter os benefícios e serviços previdenciários; e
IV - executar as atividades e programas relacionados com
as politicas do Governo Federal nas áreas de emprego, apoio ao
trabalhador desempregado, identificação e registro profissional,
inspeção do trabalho, segurança e saúde do trabalhador.
CAPiTULO II
Da Organização, Competência e Atribuições

Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 2? O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tem
a seguinte estrutura básica:
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2253, maio/Iun. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.ll:742, mar./abr. 1990.
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I - órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Presidente: Gabinete;
II - órgãos seccionais:
a) Diretoria de Administração e Finanças;
bl Procuradoria-Geral;
c] Auditoria;
IH - órgãos específicos:
a) Diretoria de Arrecadação e Fiscalização;
b) Diretoria do Seguro Social;
cl Diretoria de Relações do Trabalho;
IV - órgãos descentralizados:
a) Superintendências;
bl Departamentos Estaduais.

Seção II
Da Nomeação dos Dirigentes
Art. 3? O Presidente do INSS, os Diretores e os Superintendentes serão nomeados pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro de Estado.

Seção III
Da Competência das Unidades
Art. 4? Ao Gabinete compete assistir ao Presidente na sua
representação política e social, incumbir-se dos despachos e do
seu expediente pessoal e executar outras atividades que lhe forem atribuídas.
Art. 5? À Diretoria de Administração e Finanças compete:
I - propor diretrizes para o planejamento de ação global
e elaborar os planos parciais do INSS, em articulação com as
demais diretorias da entidade;
II - exercer a supervisão e a coordenação das atividades
de planejamento, modernização administrativa, orçamento, recursos humanos, serviços gerais, material, engenharia, patrimônio, contabilidade e finanças;
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III
elaborar a proposta orçamentária do FPAS e do
INSS;
IV
Gerir O FPAS e acompanhar o registro da receita e
des.pesa e das alterações patrimoniais, financeiras, orçamentárias e contábeis.
Art. 6? À Procuradoria-Geral compete:
I - zelar pela observância da Constituição Federal, das
leis e atos emanados dos Poderes Públicos, sob a orientação
normativa da Consultoria Jurídica do MTPS;
II - representar o INSS e entidades ou fundos de que detenha mandato ou representaçâo legal perante os órgãos do Poder Judiciário e de jurisdição administrativa;
III - fixar a orientação jurídica do INSS, intervindo, necessariamente, na elaboração e edição de seus atos normativos
ou interpretativos;
IV - orientar, acompanhar, avaliar e promover a inscrição
e a cobrança da dívida ativa do INSS, através do Núcleo Executivo da Procuradoria-Geral no Distrito Federal e das Procuradorias Regionais;
V - estabelecer prioridades e normas que viabilizem, na
sua área de atuação, a implementação das diretrizes estabelecidas pelo MTPS.
Art. 7? Â Auditoria, sujeita a orientação normativa, a supervisão técnica e a fiscalização específica da Secretaria de
Controle Interno do MTPS, nos termos da legislação vigente,
compete:
I - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia nos controles interno e externo, procurando garantir regularidade na realização da receita e da despesa;
II - examinar a legislação específica e normas correlatas,
orientando quanto a sua observância;
lU - fiscalizar a aplicação de recursos financeiros, valores
e guarda de bens do INSS e verificar os respectivos controles
internos;

IV
INSS;

verificar a execução orçamentária do FPAS e do
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v - executar atividades de auditoria contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial em órgãos integrantes
da estrutura do INSS; e
VI - executar auditorias extraordinárias, de cunho específico, que venham a ser determinadas pelo Presidente.
Art. S? À Diretoria da Arrecadação e Fiscalização cornpete:
I - orientar, acompanhar e avaliar, nos limites de sua
atuação, a execução da política fixada pelo MTPS para o INSS;
II - promover a arrecadação e fiscalização das contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e demais receitas a elas vinculadas, bem assim outras receitas destinadas à
Previdência Social, a lavratura de autos de infração, a imposição de multas e a cobrança administrativa de débitos, exceto
aqueles já inscritos em dívida ativa;
IH - desenvolver e executar, no Distrito Federal, as atividades de arrecadação, fiscalização e cobrança administrativa
das contribuições sociais exceto aquelas já inscritas na dívida
ativa, bem assim as delegadas ao INSS.
Art. 9? À Diretoria do Seguro Social compete:
I - orientar, acompanhar e avaliar, no âmbito de sua
atuação, a execução da política fixada pelo MTPS para o INSS;
II - estabelecer diretrizes, prioridades e normas para o desenvolvimento das atividades de concessão e manutenção de benefícios da previdência social urbana e rural, legislação especial, convênios e acordos internacionais, inscrição de beneficiários, perícias médicas, reabilitação profissional e serviço social.
Art. 10. À Diretoria de Relações do Trabalho compete:
I - orientar, acompanhar e avaliar, no âmbito de sua
atuação, a execução da política fixada pelo MTPS para o INSS;
II - controlar e supervisionar a operacionalização das atividades e programas relacionados ao emprego, apoio ao trabalhador desempregado, identificação profissional, fiscalização,
proteção, segurança e saúde do trabalhador.
Art. 11. As Superintendências e os Departamentos Estaduais têm por finalidade desempenhar as atividades do INSS e,
especialmente:
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I - planejar e desenvolver, nas respectivas jurisdições,
as atividades de arrecadação, fiscalização e cobrança das con.tribuições, bem assim as delegadas ao INSS e as devidas a outras entidades e fundos, prestação de benefícios e serviços previdenciários, administração orçamentária, financeira e patrimonial;

II - promover os meios necessários para o desenvolvimento das atividades e programas relacionados com emprego, apoio
ao trabalhador desempregado, identificação e registro profissional, inspeção do trabalho e segurança e saúde do trabalhador.

Seção IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Art. 12.

Ao Presidente incumbe:

I - representar o INSS em suas relações com terceiros;
II - cumprir e fazer cumprir a legislação de Seguraidade
Social e as normas emanadas do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, no campo da Previdência Social e das Relações de Trabalho;
UI - gerir o INSS e definir a sua política de atuação nas
atividades financeiras e patrimoniais, bem como os objetivos e
metas a serem alcançados na sua consecução;
IV
enviar a prestação de contas ao MTPS para o fim de
encaminhamento ao Tribunal de Contas da União;
V - nomear os dirigentes e chefes das unidades do INSS,
ressalvado o disposto no art. 3?;
VI - manter intercâmbio com entidades governamentais,
instituições nacionais e internacionais sobre matéria de cornpetência do INSS.
Art. 13. Ao Chefe de Gabinete, aos Diretores, ao
Procurador-Geral, aos Superintendentes e demais chefes incumbe planejar, coordenar, dirigir e orientar a execução das atividades afetas às respectivas unidades e exercer outras atribuições
que lhes foram conferidas.
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CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 14. A nomeação para o exercício dos cargos em CO~
missão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores
(DAS) deverá recair exclusivamente em titulares de cargos efetivos do INSS, com exceção daqueles de competência do Presidente da República, bem assim os de Chefe de Gabinete, de
Procurador-Geral, de Auditor-Chefe, de Assessor, de Coordenador-Geral e de Coordenador de Superintendência, que serão
de livre nomeação.

Art. 15. Os ocupantes dos cargos em comissão e funções
de confiança previstos nesta Estrutura Regimental serão substituídos' em suas faltas ou impedimentos, na forma do Regimento
Interno.
Art. 16. As normas de organização e funcionamento dos
órgãos do INSS serão estabelecidas em Regimento Interno.
ANEXO II DO DECRETO N? 34, DE 8 DE FEVEREIRO
DE 1991
a) Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do
Instituto N acionai do Seguro Social (INSS)
Unidade

N? Cargos

Em Comissão

01
05

Gabinete do Presidente

oi

Assessoria
Serviço

03
01
01
02
01

Procuradoria-Geral
Coordenação
Consultoria
Subprocuradoria
Divisão
Núcleo
Assessoria
Serviço

01

04
01

Denominação

Presidente
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe
Procurador-Geral
Coordenador
Chefe
Subprocurador
Chefe
Chefe

02

Assessor

01

Chefe
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DAS.I01.6
DAS.I02.2
DAS.I01.3
DAS.lOZ.2
DAS.IOI.l
DAS.10lA
DAS,lOl.3

DAS.I01.3
DAS.I01.2
DAS.I01.2
DAS.I01.2
DAS.102.2
DAS.IOl.!
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N? Cargos
Em Comissão

Unidade

Denominação

OAS/DI

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

Auditoria

01
02
01

Auditor-Chefe
Chefe
Chefe

DA8.101.4
OA8.101.2

Fiscafizaçii,o
Assessoria
Coordenação Geral
Divisão
Núcleo
Serviço

01
04
03
09
02
01

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral

DA8.101.5
OA8.102.2
DA8.101.4
OA8.101.2
DA8.101.2

Diretoria do Seguro Social

01
04
03

Divisão
Serviço

DAS.101.1

Diretoria de Arrecadação e

Assessoria
Coordenação Geral
Divisão
Núcleo

Serviço
Unidade

Diretoria. de Relações do
Trabalho
Assessoria
Coordenador-Geral
Divisão
Serviço
Unidade

Diretoria de Aâmínístreçeo e
Finanças
Assessoria
Coordenação-Geral
Pagadoría
Divisão
Serviço
Unidade

Superintendencias Estaduais
Assessoria
Auditoria
Procuradoria
Coordenação
Divisão
Núcleo
Serviço

Departamentos Estaduais
Auditoria
Procuradoria
Divisão
Serviço

Chef€!

Chefe
Chefe

DAS.101.1

01
01
01

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

01
05
03
10
01
01

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Chefe

01
04
06
01
20
01
07

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

DAS.lOl.5
DAS.102.2
DAS.101.4
DAS.101.2
DAS.101.2
DAS.101.l
DAS.101.l

03
03
03
03
12
53
03
03
21
07
21
72
183

Superintendentes
Assessor
Auditor-Chefe
Procurador-Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe
Diretor Estadual
Auditor-Chefe
Procurador-Chefe
Chefe
Chefe

DAS.101.4
DAS.102.l
DAS.101.l
OAS.lOl.3
OAS.1Q1.3
DAS.1Q1.2
DAS.101.l
OAS.101.l
DAS.101.3
DAS.101.l
DAS.101.2
DAS.I01.2
DAS.lOl.1

4.475

Chefe

11

DA8.101.5
DA8.102.2
DA8.101.4
DA8.101.2
DA8.101.2
DA8.101.1
DAS.101.1

DA8.101.5
DA8.102.2
DA8.101.4

DAS.101.2
DAS.101.l
DAS.101.2

Unidades Administrativas
Direção Intermediária

DI
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b) Quadro Resumo de Funções/Valor
do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Código
DAS-G
DAS-S

DAS·4
DAS·3
DAS-2
DAS-l

1
4
20
37
236
220

Subtotal

518

DI

4.475

Total

4.993

Valor Total

Valor Unitário

Quantidade

Cargo/Função

C"

C,.

203.197,05
174.530,19
149.839,07
128.580,25
107.777,11
87.945,42

203.197,05
698.120,76
2.996.781,40
4.757.469,25
30.324.135,86
23.710.964,20
62.690.668,52
86.472.483,50

19.323,46

149.163.152,02

ANEXO III DO DECRETO N? 34, DE 8 DE FEVEREIRO
DE 1991
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
Lotação
2

Dennminacão

3

Código

4

Fim

" Meio

6

7 Item7
IN09/90

I> Lotação

Cent.

Lotação
Ideal
(6+11

12
2

306
13

'Iut.

9

Categorias Funcionais
Arquivista
AR·23Ql
Técnico de Arquivo
AR-2302
Artífice Estr. Obras e Metalurgia
ART-701
Artífice de Mecânica
ART·702
Artífice de Eletricidade e
Comunico
ART·703
Artífice Carpint. e Marcenaria
ART-704
Artífice de Artes Gráficas
ART-706
Auxiliar de Enfermagem
NM-1001
Técnico em Radiologia
NM-1003

118

131
1

178
13

296
13

10

77
40

77
40

1
2

111
129

111
129
71
196
1

2
2

71
65

3
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42

2

113
131
71
199
1

313

Lotação
Z

Denominação

3

Código

,1 Fim

,'; Meio

7 Item 7
IN 09/00

6

S

Lotação e Lotação

Tol.

Ideal
\6+71

130

130

Cent.

.~---~-".-,~~-

Agente de Serviços
Complementares
Auxiliar Opero Serviços Divarsos
Técnico em Colonização
Agente de Serviços de
Engenharia
Desenhista
Tecnolcglst.a
Agente Telecorn. e Eletricidade
Assistente Sindical
Agente de Higiene e Sego Trab.
Agente de Colocação
Agente Cinefotografia e Microf.
Identificador Datiloscópico
Técnico de Contabilidade
Agente de Mecanização de
Apoio
Telefonista
Agente de Vigilância
Médico
Médico do Trabalho
Enfermeiro
Nutricionista
Terapeuta Ocupacional
Psicólogo
Farmacêutico
Odontólogo
Médico Veterinário
Zootecnista
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro
Arquiteto
Economista
Administrador
Contador
Atuário
Estatístico
Técnico em Assuntos
Educacionais
Sociólogo
Assistente Social
Técnico em Comunicação Social
Bibliotecário
Fisca! do Trabalho
Auditor
Fonoaudiõlogo
Fisioterapeuta
Técnico de Planejamento

NM-IOO4

130

NM·IQ06
NM-I012

1.228

NM-I013
NM-I014
NM-IOIB
NM·I027
NM·I028
NM·I029
NM·1030

NM-lü33
NM-I036
NM-I042
NM-1043
NM-I044
NM-1045
NS-9Ol
NS·gü3
NS-904
NS·905
NS·906
NS-9D7
NS-9Ü8
NS-9ü9

NS-910
NS-911
NS·91Z

N8·916
NS·917
NS-922
NS·923
NS-924

1.344
124

1
26

1
26
1
15
147
112
170
4
157
446

15
147
112
170
4
157
210
4
147
521
3.632
305
68
17
146
271
20
15
14
1
29
264
20
458

18

NS·925
NS-926

10

NS-927

107
195
1.555
25
8
2.911

NS-929
NS-930
NS-931
NS·932
NS-933
NS·934

116

124

236

158
563
84

28

153
28
24
459
334
1
17

38
16
37
77
33

9

NS'94D

6

NS-943
p·1501

222
4

4
305
1.084
3.716
305
68
17
146
299
20
15
14
1
29
417
28

9

13

1.353
124

1

1
26
1
15
147
112
172
4
157
454

3

3
2

8

9

1
5
39

6
5
3
2

1
4

7

4
306
1.089
3.755
305
69
17
147
303

20

44
917
352
1
27

19
1
1
1

145
211
1.592
102
41
2.911
9
6
222
4

2
1
11
3
1

10
5
6
42
11
1
2

8
7
5
7
2
6
6

·15
14
1
29
417
28

44
936
353
2
28
147
212
1.603
105

42
2.911
9
6
223
4
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Lotação

7 Item 7
!N (l9/9{)

-------~

2

Denominação

Pesquisador 'I'ecnol. Cíen.
Agrjcotas
Analista de Sistemas
Programador
Operador de Computação
Perfurador- Digitador
Agente Administrativo
Datilógrafo
Analista de Informações
Assistente Jurídico
Procurador Autárquico
Fiscal Contrib. Previdenciár-ias
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Tota! Geral

:1 Código

·1

PCT-204
PRO-160l
PRO-1602
PRO-1603

Fim

oS

SA-S02
SI-1401

SJ-l102
8J-ll03
TAF·605
Tp·12Ül
Tp·12Ü2

6

265
32
1

47.229 10.545 57.774

530

25.371
1.688
101

3.752
223
2.563

li

Lotacàc
Cent.

Tol.

5
4
4
8
8
8
8
6
6
4.680 30.051
784 2.472
13
13
101
865
865
3.752
619
396
644 3.207

5

PRQ-1604

SA-SOl

Meio

9

Lotação
Ideal
16t71

5

34
14
8
45

1
1
1
1
170
53

4

8

29

8
6
30.316
2.504
14
101
899
3.766
627
3.252

500

58.304

3
30
25

DECRETO N? 35, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1991
Aprova fi Estrutura Regimental do Ministério da Infra-Estrutura e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n:' 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demostrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Ministério da Infra-Estrutura, constantes dos Anexos I a UI deste decreto.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos do Ministério
da Infra-Estrutura serão aprovados pelo Ministro de Estado e
publicados no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se os arts. 213 a 234 do Decreto n:'
99.244111, de 10 de maio de 1990.
Brasília, 11 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

ANEXO I
(DECRETO N? 35, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1991)
Estrutura Regimental
Ministério da Infra-Estrutura

CAPITULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? O Ministério da Infra-Estrutura tem em sua área
de competência:
I
geologia, recursos minerais e energéticos;
II
regime hidrológico e fontes de energia hidráulica;
III
mineração e metalurgia;
IV
indústria do petróleo e de energia elétrica, inclusive nuclear;
V
transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
VI - marinha mercante, portos e vias navegáveis;
VII - participação na coordenação dos transportes aeroviários, na forma da lei;
VIII - telecomunicações, inclusive administração, controle
e fiscalização da utilização do espectro de radiofreqüência;
IX - serviços postais.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1911, maio/jun. 1990.
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CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 2? O Ministério da Infra-Estrutura tem a seguinte estrutura regimental:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado da Infra-Estrutura: Gabinete;
II - órgãos setoriais:
a) Consultoria Jurídica;
b) Secretaria de Administração Geral;
c) Secretaria de Controle Interno;

III - órgãos especificos:
a) Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia:
1. Departamento Nacional de Minas e Metalurgia;
2. Departamento Nacional de Produção Mineral;
b) Secretaria Nacional de Energia:
1. Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica;
2. Departamento N acionaI de Combustíveis;
3. Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético;

c) Secretaria Nacional de Transportes:
1. Departamento Nacional de Transportes Ferroviários;
2. Departamento Nacional de Transportes Aquaviários;
d) Secretaria Nacional de Comunicações:
1. Departamento Nacional de Administração de Freqüências;
2. Departamento Nacional de Serviços Públicos:
3. Departamento Nacional de Serviços Privados;
4. Departamento Nacional de Fiscalização das Comunicações;

IV - unidades descentralizadas: Delegacias do Ministério
da Infra- Estrutura;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(1):149-436, jan.v'fev. 1991.
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v - entidades vinculadas:
a) autarquia: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER);
b) empresas públicas:
1. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes
(GEIPOT);
2. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);
c) sociedades de economia mista:
1. Companhia Vale do Rio Doce (CVRD);
2. Aços Minas Gerais S.A. (Açorninas}:
3. Cia. Siderúrgica Paulista (Cosipa);
4. Cia. Siderúrgica Nacional (CSN);
5. Cía. Siderúrgica da Amazônia (Siderama),
6. Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais
(CPRM);
7. Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás);
8. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás);
9. Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA);
10. VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.;
11. Cia. de Navegação L10yd Brasileiro (Lloydbrás):
12. Companhia Docas do Ceará (CDC!;
13. Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba);
14. Companhia Docas do Espírito Santo
(Codesa);
15. Companhía Docas do Estado de São Paulo (Codesp):
16. Companhia Docas do Maranhão (Codomar);
17. Companhia Docas do Pará (CDP);
18. Companhía Docas do Rio Grande do Norte (Codern):
19. Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ!;
20. Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás);
Parágrafo único. Vinculam-se, ainda, ao Ministério da
Infra-Estrutura, as subsidiárias e controladas das socíedades de
economia mista de que trata a alínea c do incíso V deste artigo.
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CAPÍTULO UI
Da Competência dos Órgãos
Seção I

Do Órgão de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3? Ao Gabinete compete assistir ao Ministro de Estado em sua representação social e política e incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal, bem assim das atividades de comunicação social e assuntos parlamentares e, ainda, providenciar a publicação e a divulgação das matérias de interesse do Ministério.
Seção II

Dos Órgãos Setoriais
Art. 4? À Consultoria Jurídica, diretamente subordinada
ao Ministro de Estado, compete assessorá-lo em assuntos de natureza jurídica e, especialmente:
I - atender aos encargos de consultoria e assessoramento jurídicos aos colegiados presididos pelo Ministro de Estado e
aos órgãos do Ministério e realizar os demais serviços jurídicos
que lhe sejam atribuídos;
II - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do Ministério, quanto ao seu exato cumprimento;
III - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação
normativa emanada da Consultoria Geral da República;
IV - assistir ao Ministro de Estado no controle da legalidade dos atos da administração, mediante:
a) o exame de antepropostas, anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos de iniciativa do Ministério;
b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Ministro
de Estado;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito do Ministério;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436. jan.rrev. 1991.

319

v - examinar minutas de edital de licitação, contratos,
acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas
autoridades do Ministério;
VI -- fornecer subsídios para defesa dos direitos e interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário, quando
solicitadas;
VII - coordenar as atividades jurídicas do Ministério e supervisionar as de suas entidades vinculadas.
Art. 5? Á Secretaria de Administração Geral, órgão setorial dos sistemas de Planejamento Federal, Modernização Administrativa, Orçamento, Programação Financeira, Pessoal Cívil, Serviços Gerais e de Administração de Recursos de Informação e Informática, compete, no âmbito do Ministério:
I - assessorar o Secretário-Executivo na supervisão dos
órgãos subordinados;
II
propor diretrizes para o planejamento da ação global;
III
coordenar as atividades de modernização e reforma
administrativa;
IV - executar as atividades referentes à administração de
material, obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas, serviços de informação e informática, recursos financeiros, orçamento, apoio administrativo e à conservação e
manutenção de imóveis públicos;
V - planejar, coordenar, orientar, avaliar e executar as
atividades de administração e desenvolvimento de recursos humanos.
Art. 6? Á Secretaria de Controle Interno, órgão setorial do
Sistema de Controle Interno, compete exercer, no âmbito do Ministério, as atribuições previstas no Decreto n? 93.874(21, de 23
de dezembro de 1986.
Seção lJI
Dos Órgãos Específicos
Art. 7? Á Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia compete:
(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):810, out.ldez. 1986.
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I - superintender 08 interesses da União em empreendimentos minerários, metalúrgicos e atividades afins;
II - supervisionar, controlar e fiscalizar a exploração de
recursos minerais do País;
IH - promover e executar estudos e pesquisas geológicas
em todo o território nacional.
Art. 8? Ao Departamento N acionai de Minas e Metalurgia
compete:
I - estabelecer diretrizes para a elaboração das propostas de orçamentos e planos de investimentos das empresas;
H - acompanhar e propor ajustes à execução dos planos
aprovados pelas autoridades competentes;
HI - estabelecer metas em conjunto com as empresas submetidas à supervisão da secretaria e proceder avaliações sobre
os seus desempenhos;
IV
acompanhar e aprovar planos de audítagem interna
das empresas vinculadas, dentro de sua área de competência;
V - acompanhar e cooperar na implementação de programas de desestatização pertinentes às empresas incluídas em sua
área de competência.
Art. 9? Ao Departamento Nacional da Produção Mineral
compete promover o fomento da exploração mineral e superintender as pesquisas geológicas. minerais e tecnológicas, bem assim assegurar a execução do Código de Minas e leis subseqüentes.
Art. 10. A Secretaria Nacional de Energia compete:
I - formular a política energética nacional, acompanhar
e coordenar a sua execução;
II - superintender as atividades relativas aos assuntos
de competência da União em empreendimentos hidrelétricos e
afins;
111 - supervisionar, controlar e fiscalizar o aproveitamento de recursos hídricos e energéticos em geral;
IV
expedir normas sobre as tarifas dos serviços de energia elétrica;
V - promover e executar levantamentos, pesquisas e estudos dos recursos hidricos e energéticos em geral;
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VI - orientar e fiscalizar as atividades relativas ao monopólio da União, de que tratam os incisos I a IV do art. 177 da
Constituição Federal.
Art. 11. Ao Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica compete:
I - cumprir e fazer cumprir o Código de Águas e a legislação específica relacionada à água e à energia elétrica, no
âmbito de suas atribuições;
II - conceder, permitir ou autorizar a exploração de serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde
se situam os potenciais hidroenergéticos;
111 - conceder. permitir ou autorizar o aproveitamento
de recursos hídricos, exceto para irrigação;
IV - formular diretrizes e coordenar as ações no âmbito
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
na área de suas atribuições;
V - planejar, coordenar e executar estudos hidrológicos
em todo o território nacional, supervisionando, controlando e
fiscalizando os aproveitamentos das águas;
VI
definir os níveis e as estruturas das tarifas de energia elétrica, submetendo-os à aprovação da autoridade competente;
VII - regulamentar, normatizar, supervisionar, controlar
e fiscalizar os serviços de eletricidade no País;
VIII
administrar os recursos necessários à manutenção
e à viabilizaçâo das tarifas de energia elétrica;
IX - verificar, controlar, fiscalizar, expedir critérios e
manter os cálculos atualizados dos custos operacionais e dos investimentos das concessionárias, permissionárias e autorizadas
de serviços de energia elétrica;
X - promover a sustação de decisões ou práticas administrativas das concessionárias, permissionárias ou autorizadas
de serviços de energia elétrica, quando os efeitos de tais decisões ou práticas possam prejudicar, de qualquer modo, os consumidores, a adequada prestação dos serviços ou a estabilidade
econômico-financeira das mesmas ou de outras concessionárias,
permissionárias ou autorizadas;
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XI - aprovar os projetos técnicos das concessionárias,
permissionárias ou autorizadas, autorizar o início de obras, homologar seu término e reconhecer seus custos econômicofinanceiros para fins tarifários;
XII - fiscalizar técnica, econômica, contábil e financeiramente as concessões, permissões e autorizações de serviços de
energia elétrica, podendo, para fins supletivos de ação descentralizada, contratar entidades públicas ou privadas;

XIII - promover, nos casos previstos em lei, licitação para outorga de concessão e permissão para a exploracão de serviços públicos de eletricidade e de comercialização de energia elétrica;
XIV - exercer a fiscalização e o controle, junto às concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de energia
elétrica, da arrecadação e distribuição da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos;
XV
propor a intervenção nas concessionárias de servíços de energia elétrica, nos casos se descumprimento de obrigações legais, normas regulamentares. decisões do poder concedente ou cláusulas constantes de contratos de concessão;
XVI - propor, quando for o caso, a encampação, reversão,
transferência ou declaração de caducidade de concessões e de
contratos relativos a aproveitamentos hidrelétricos ou explorações terrnelétricas, estabelecimentos de linhas de transmissão e
redes de distribuição.
Art. 12. Ao Departamento Nacional de Combustíveis compete:
I - orientar e fiscalizar as atividades relativas ao
monopólio da União:
a) na pesquisa e na lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
b) na refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
c) na importação e na exportação dos produtos e derivados
básicos resultantes das atividades previstas nas alíneas anteriores;
d) no transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País,
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bem assim no transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;
II - acompanhar e fiscalizar a execução dos planos e
atividades da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás}, de suas subsidiárias e de outras empresas executoras do monopólio de hidrocarbonetos da União;
III - superintender, autorizar, regular, controlar e fiscalizar o abastecimento nacional de:
ai petróleo, óleo de xisto e seus respectivos derivados;
b) gás natural e suas frações recuperáveis;
cl combustíveis líquidos carburantes de fontes renováveis;
di outros combustíveis carburantes;
IV
superintender, autorizar, regular, controlar e fiscalizar o aproveitamento de outros hidrocarbonetos fluidos;
V - superintender, autorizar e fiscalizar as atividades
relacionadas com o suprimento de matéria-prima às empresas
distribuidoras de gás canalizado;
VI - examinar, autorizar e fiscalizar a localização. a
capacidade, a construção, a ampliação e a modificação de refinarias e das instalações de armazenamento ou de transferência,
bem assim o processamento, natureza e qualidade dos produtos;
VII - fixar normas sobre o armazenamento dos produtos de que tratam os incisos III e IV deste artigo;

VIII - fixar as especificações dos derivados de petróleo,
bem assim dos combustíveis carburantes;
IX - fixar os preços do petróleo e de seus derivados,
bem como dos demais combustíveis carburantes, em conformidade com as diretrizes matriciais estabelecidas pelo Poder Executivo para os preços e tarifas de energéticos;
X - fixar o percentual do álcool anidro e de outros
combustíveis carburantes a ser utilizado na mistura carburante
pelas distribuidoras de combustíveis, fixando-lhes quotas e locais de recebimento e mistura;
XI - acompanhar o abastecimento nacional de carvão
mineral, de seus produtos afins e primários, podendo superintendê-lo e fiscalizá-lo mediante a fixação de preços, estoques,
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quotas de produção e distribuição, consumo e importação, bem
assim expedir normas sobre controle de qualidade e especificações;

XII - arrecadar e gerir os recursos correspondentes às
parcelas grupadas no inciso II do art. 13 da Lei n? 4.452(31, de 5
de novembro de 1964, bem como os oriundos de legislação complementar;
XIII - opinar sobre as isenções previstas no art. 10 do
Decreto-Lei n? 61(41, de 21 de novembro de 1966, com a redação
dada pelo art. I? do Decreto-Lei n? 833(51, de 8 de setembro de
1969;
XIV - estabelecer normas gerais de contabilidade a serem utilizadas pelas empresas que operem no abastecimento nacional de petróleo e seus derivados, bem assim proceder ao exame da sua escrituração contábil, inclusive para colher dados
que permitam a determinação exata dos custos;
XV - opinar sobre os compromissos internacionais a
serem assumidos pelo Tesouro Nacional, concernentes à indústria ou comércio de petróleo, seus derivados, gás combustível e
outros combustíveis carburantes;
XVI - adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais relativas aos produtos sob seu controle, podendo proceder à apreensão de mercadorias, a interdição
de estabelecimentos e instalações que se acharem em contravenção, bem como impor multas aos infratores, sem prejuízo da
ação penal que couber;
XVII - classificar outros produtos que devam ser incluídos no regime de abastecimento nacíonal;
XVIII - fixar e controlar os estoques estratégicos de petróleo e de seus derivados, gás natural e outros combustíveis
carburantes;
XIX - fixar, para efeíto de ressarcimento, os preços dos
fretes de combustíveis carburantes e de gás liquefeito de petróleo.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):439, out.ldez. 1964.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):118, out.Zdez. 1966.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (5):182, [ul.Zset. 1969.
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Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo considera-se
abastecimento nacional a produção, importação, exportação, refinação, beneficiamento, transporte, distribuição, comércio e
consumo dos produtos a que se referem os incisos UI, IV e
XVU deste artigo.
Art. 13. Ao Departamento Nacional de Desenvolvimento
Energético compete:
I - coordenar o planejamento energético e as ações relativas ao aperfeiçoamento da matriz energética nacional, forrnulando diretrizes para seu detalhamento a nível setorial e regional;
U - coordenar os estudos de diagnóstico e avaliação tecnológica relativos às fontes de energia e acompanhar os programas de pesquisas e desenvolvimento em execução no País, na
área de energia, propondo medidas de promoção do aperfeiçoamento tecnológico do setor;
UI - expedir diretrizes e acompanhar a elaboração e a
execução dos orçamentos e planos de investimentos das empresas estatais federais sob supervisão do Ministério da InfraEstrutura, na área de competência da Secretaria Nacional de
Energia;
IV - analisar, propor e coordenar a execução de medidas
visando incentivar a participação da iniciativa privada no setor
energético, bem assim promover a conservação e o uso eficiente
da energia e assegurar a compatibilização dos projetos energéticos com a Política Nacional do Meio Ambiente.
Art. 14. A Secretaria Nacional de Transportes compete:
I - superintender e coordenar a operação dos sistemas
de transportes a cargo da Administração Federal, promovendo
a sua organização e aparelhamento;
U - formular a política nacional de transportes e o plano
viário nacional, bem assim promover e acompanhar a sua execução;
UI - coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades de
transportes terrestres e aquaviários, da marinha mercante, dos
portos e das vias navegáveis;
IV - prestar apoio técnico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a implantação, operação, manutenção
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e administração de componentes do sistema nacional de transportes;
V - coordenar o desenvolvimento de projetos visando a
participação do setor privado na implantação, operação e exploração de segmentos do sistema de transporte nacional, ou de
serviços auxiliares e de apoio a atividades e empreendimentos
associados;
VI - promover a concessão, permissão e autorização, bem
assim coordenar e controlar as atividades relativas:
a) aos serviços de transporte coletivo rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
b) aos serviços de transporte rodoviário interestadual de
bens;
c) à implantação, administração, operação, manutenção e
conservação de trechos do sistema rodoviário federal.
Art. 15. Ao Departamento Nacional de Transportes Ferroviários compete submeter ao Secretário Nacional de Transportes e executar, direta ou indiretamente, a política nacional e os
planos, programas e projetos de viação e de transportes ferroviários e, em especial:
I - conceder, permitir ou autorizar, fiscalizar, coordenar e
controlar:
a) os serviços de transporte ferroviário entre estações ou
terminais brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham
os limites de Estado ou Território
b) a implantação, a administração, a manutenção e a conservação de trechos do sistema ferroviário federal;

II - coordenar o desenvolvimento de projetos visando a
participação do setor privado na implantação, operação e exploração de segmentos do sistema ferroviário federal ou de serviços de transporte ferroviário, serviços auxiliares e de apoio a
atividades e empreendimentos associados.
Art. 16. Ao Departamento Nacional de Transportes Aquaviários compete submeter ao Secretário Nacional de Transportes e executar, direta ou indiretamente, a política nacional e os
planos, programas e projetos do setor aquaviário nacional e, em
especial:
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I - conceder, permitir ou autorizar, fiscalizar, coordenar
e controlar:
a) os serviços de transporte aquaviário entre portos brasíleiros e fronteiras nacionais, ou que transportam os limites de
Estado ou Território;
bl a construção e a exploração, administração, manutenção
e conservação de portos e instalações portuárias marítimas, fluviais e lacustres;
II - coordenar o desenvolvimento de projetos visando a
participação do setor privado na implantação, operação e exploração de segmentos do setor aquaviário nacional, serviços auxiliares e de apoio a atividades e empreendimentos associados;
III - promover a realização de estudos para a formulação
da política nacional de marinha mercante e de programas de incentivos à navegação de longo curso, de cabotagem, interior, de
apoio marítimo e de apoio portuário, bem assim de programas
de incentivos ao desenvolvimento científico e tecnológico da indústria naval;
IV - propor a aplicação do produto da arrecadação do
Adicional da Tarifa Portuária (ATP), criado pela Lei n? 7.700 161,
de 21 de dezembro de 1988, de acordo com o Plano Portuário
Nacional;
V - acompanhar. controlar e promover a arrecadação do
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
(AFRMMI e administrar os recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMMI, a que se refere o Decreto-Lei n? 2.404(71, de 23 de
dezembro de 1987, alterado pelo Decreto-Lei n? 2.414(81, de 12 de
fevereiro de 1988.
Art. 17. A Secretaria Nacional de Comunicações compete:
I - formular políticas, diretrizes e normas relativas aos
serviços postais, de telegramas e de telecomunicações;
11 - orientar, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades e serviços postais, de telegramas e de telecomunicações, cumprindo e fazendo cumprir a respectiva legislação;
(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):86, out./dez. 1988.

(7) Coleção das Leis. Brasília, (7):90, out.Zdez. 1987.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (1):15, jan./mar. 1988.
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IH - administrar, controlar e fiscalizar a utilização do espectro de radiofreqüências.
Art. 18. Ao Departamento N acionai de Administração de
Freqüências compete:
I - planejar, coordenar. controlar e supervisionar as atividas relativas à administração do espectro de radiofreqüências, propor diretrizes e normas com vistas a estabelecer e otimizar sua utilização, bem como estudar e propor o uso de meios
de transmissão alternativos;
H - executar atividades relativas à engenharia do uso do
espectro radioelétrico, estabelecendo critérios que visem a redução das radiointerferências e propondo normas que habilitem os
equipamentos em geral a protegerem o espectro radioelétrico.
Art. 19. Ao Departamento Nacional de Serviços Públicos
compete:
I - propor normas e desempenhar as atividades de coordenação, orientação, avaliação e formulação de políticas, diretrizes, objetivos e metas relativas aos serviços públicos de telecomunicações, serviços postais e de telegramas;
H - proceder à avaliação econômico-financeira das empresas concessionárias e realizar estudos para o estabelecimento
das tarifas aplicáveis.
Art. 20. Ao Departamento Nacional de Serviços Privados
compete:
I - propor normas e desempenhar as atividades de coordenação, orientação, avaliação e formulação de políticas, diretrizes, objetivos e metas relativas aos serviços de telecomunicações público-restrito, limitado, especial de radiodifusão, de
rádio-amador e outros serviços privados de telecomunicações;
H
orientar e executar as atividades associadas à outorga
de serviços.
Art. 21. Ao Departamento Nacional de Fiscalização das
Comunicações compete:
I - supervisionar, fiscalizar e controlar a aplicação das
leis, regulamentos e normas relativas às comunicações;
H
coordenar as atividades inerentes à certificação dos
produtos de telecomunicações e radiodifusão;
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III - gerir e administrar os recursos oriundos do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), criado pela Lei
n? 5.07019), de 7 de julho de 1966.

Seção IV
Das Unidades Descentralizadas
Art. 22. Às Delegacias do Ministério da Infra-Estrutura
compete coordenar, orientar, controlar e executar as atividades
do Ministério nas respectivas áreas de jurisdição.
CAPÍTULO IV
Seção I
Do Secretário Executivo

Art. 23. O Ministério da Infra-Estrutura terá um Secreüí,rio-Executivo, nomeado pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro de Estado, ao qual incumbe:
I
auxiliar o Ministro de Estado na formulação e execução dos assuntos incluídos na área de competência do Ministério;
11 - exercer a coordenação, supervisão e controle das Secretarias do Ministério não subordinadas diretamente ao Ministro de Estado;
IH - submeter ao Minístro de Estado o planejamento da
ação global do Ministério, em consonância com as diretrizes de
Governo fixadas pelo Presidente da República;
IV - supervisionar, coordenar e controlar as atividades de
planejamento, orçamento, modernização e reforma administrativa e de programação financeira do Ministério;
V - coordenar e providenciar o encaminhamento, à Preaidência da República, de projetos de leis, medidas provisórias ou
decretos de interesse do Ministério;
VI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Ministro de Estado.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (5).47, juL/set. 1966.
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Seção 11
Dos Secretários Nacionais

Art. 24. Aos Secretários Nacionais incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e avaliar as
atividades de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários N acionais, exercer as atribuições que lhe forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação à autoridade diretamente subordinada, especialmente Diretores de Departamento.

Seção III
Dos Demais Dirigentes
Art. 25. Ao Chefe do Gabinete, ao Consultor Jurídico, ao
Secretário de Administração Geral, ao Secretário de Controle
Interno, aos Diretores de Departamento, aos Coordenadores e
aos Delegados incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a
execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes sejam cometidas.
CAPITULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 26. Ficam vinculadas ao Minfra:
I
até que se ultimem os respectivos processos de e.ctínção:

a) Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás}:
b) Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras
(Caeeb);
c) Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU);
d) Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes (Cosím):
II - enquanto não privatizadas:
a) Companhia Brasileira de Projetos Industriais (Cobrapí):
b) Aços Finos Piratini S.A. (AFP);
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Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST);
d) Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas)
e) Companhia de Navegação do São Francisco (Franave)
f) Empresa de Navegação da Amazônia S.A. (Enasa);
g) Serviço de Navegação da Bacia do Prata (SNBP);

c)

Art. 27. Os regimentos internos definirão o detalhamento
dos órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências
das respectivas unidades, as atribuições dos seus dirigentes e
as jurisdições das Delegacias.
Parágrafo único. As Chefias Jurídicas das unidades descentralizadas ficam subordinadas tecnicamente ao Consultor
Jurídico, que indicará ao Ministro de Estado os respectivos titulares.

ANEXO II
(Decreto n:' 35, de 11 de fevereiro de 1991)
a) Quadro Demonstrativo de
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do
Ministério da Infra-Estrutura
Unidade

7

3

Unidade de Direção
Intermediária
Gabinete
Assessoria
Coordenação Geral

Coordenação
Divisão
Serviço
Consultoria Juridica

Coordenação
Divisão
Serviço

Denominação
Cargo/Função

N? Cargos!
Funções

481
1
2
1
4
4

3
1
2
4

9
1

Assessor do Ministro
Assessor do
Secretário-Executivo
Chefe
Chefe
Chefe
Coordenador-Geral

Coordenador
Chefe
Chefe
Consultor Jurídico
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

DAS/DI
102.3
102.3

DI
101.5
101.4
101.4
101.3
101.2
101.1
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
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Unidade

Secretaria de Administração
Geral
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Controle Interno
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria N acionai de Energia
Gabinete
Serviço

Departamento Nacional de
Âguas e Energia. Elétrica
Coordenação Geral
Divisão
Serviço
Departamento Necionel de
Combustlveis
Coordenação Geral
Divisão
Serviço
Departamento Nacional de
Desenvolvimento Energético
Coordenação Geral
Divisão
Serviço
Secretaria Nacional de Minas e
Metalurgia

N? Cargos!
Funções

1
1
5
5
13
25
3
1
2
3
11
1
1
1
4
1
1

Denominação
Cargo/Função

Secretário
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário Naciona!
Secretário Nacional Adjunto
Assessor
Chefe
Chefe

DAS/DI

101.5
102.2
101.4
102.1
101.3
101.2

101.1
101.5

102.2
101.3
101.2
101.1

101.6
101.5
102.2
101A
101.1

13

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe

101.2
101.1

1
1
2
3
9
16

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.4
101.2
101.1

1
1
1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.4
101.2
101.1

1
1
1
4

8

3
6
1
1
1

Gabinete
Serviço

2
1
1

Secretaria Nacional de Minas

O
1
2

Secretario Nacional
Secretário Nacional Adjunto
Assessor
Chefe
Chefe
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
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Unidade
Coordenação Geral

Denominação

N? Cargos/
Funções
2
2

Divisão

4

Serviço

9

Cargo/Função

Coordenado. Geral
Assessor
Chefe
Chefe

DASIDI
101.4
102.1

101.2
101.1

Departamento Nacional de
Produção Mineral

Divisão

1
1
2
2
2
4

Serviço

9

Coordenação Geral

Secretaria Nacional de
Transportes
Coordenação Geral

1
1
1
4

Gabinete

1
1
5

Serviço

Diretor
Diretor Adjunto

Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.4

102.1
101.2
101.1

Secretário Nacional
Secretário Nacional Adjunto
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe
Gerente de Projetos

101.6

Diretor

101.5
101.4
102.1

101.5
101.4
102.2

101A
101.1
101.1

Departamento Nacional de

Transportes Ferroviários
Cordenacao Geral
Divisão
Serviço

Departamento Necionet de
Transportes Aquaviários
Coordenação Gera!
Dívisãc
Serviço

Secretaria Nacional de
Camuniceçcee

1
1
1
4
4
8
13

Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

1
1
3
4
4
10
13

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
101A
102.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Secretário Nacional
Secretário Nacional Adjunto
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

101.6
101.5
102.2
101.4
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor

101.5
101.4
102.1
101.4
102.1

1
1
2

Gabinete
Divisão
Serviço

1
2
3

Departamento Necíonel de
Administração de Freqüência

1
1
2

Coordenação Geral

3
3

Diretor Adjunto

101.4

102.1
101.2
101.1
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Denominação

N? Cargos!
Funções

Unidade

Cargo/Função

DAS/OI

~--~------------

Divisão
Serviço

9

13

Departamento Nacional de
Serviços Públicos

1
1
2

Coordenação Geral

3
3
6
10

Divisão
Serviço

Departamento Nacional de
Serviços Privados

1
1
2

Coordenação Geral
Divisão

Serviço
Departamento Nacional de
Fiscalização das
Comunicações

Chefe
Chefe

101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto

101.5
101.4

Assessor

102.1
101.4

Coordenador-Geral

3
3
6
10

Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

102.1
101.2
101.1

1
1
2
3

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Coordenação Geral

3
7

Divisão
Serviço

4

Assessor

Delegacias do MinEra
BA/MG/RJ/RS/SP

5

5
10

Divisão
Serviço

45

Delegado
Assessor
Chefe
Chefe

101.3
102.1
101.2
101.1

b) AC/AL/AM/AP/CE/ESI

GO/MA/MS/MI!PA/PBI
PE/PI/PR/RN/RO/RRI
SE/SC/TO.
Serviço

21
71

Delegado
Chefe

101.2
101.1

b) Quadro Resumo Função/Valor

Ministério da Infra-Estrutura
Código
Cargos/Funções

101.6

Quantidade
Cargos/Funções

4

Valor Unitário
(Em Cr$)

203.197,05
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Código
Cargo/Função

Quantidade de
Cargos/Funções

Valor Unitário
Em Cr$

Valor Total
EmCr$

101.1

19
58
29
159
246

174.530,19
149.839,08
128.580,25
107.777,11
87.945,42

3.316.073,61
8.690.666,64
3.728.827,25
17.136.560,49
21.634.573,32

101.3
102.2
102.1

10
17
54

128.580,25
107.777,11
87.945,42

1.285.802,50
1.832.210,87
4.749.052,68

101.5
101.4
101.3
101.2

63.186.555,56

Subtotal (1)

596

DI (2)

481

Subtotal (2)

481

9.294.584,26

1.077

72.481.139,82

Total

19.323,46

9.294.584,26

ANEXO III
(Decreto n? 35, de 11 de fevereiro de 1991)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
Ministério da Infra-Estrutura
(xl Cal. Funcional

( I Carreira

Lotação

( ) Cal.Profissional

Denominação

Artífice de Mecânica
Artifice de Eletricidade e
Comunicações
Artífice de Carpintaria e Marcenaria
Artífice de Artes Gráficas
Auxiliar de Artífice
Agente Administrativo
Datilógrafo
Médico
Psicólogo
Odcntélogo
Engenheiro
Arquiteto
Engenheiro de Operações
Geógrafo
Geólogo
Químico
Economista

Código
ART·702

Fim Meio
5

ART-70S
8
ART-704
2
ART-?OG
1
ART-?09
4
SA-SOl
1.053
SA-802
284
NS-901
6
NS-907
5
NS-9ü9
1
NS-916
658
NS-917
5
NS-918
42
NS-919
2
NS-920
210
NS-921
10
NS-922
174

3

Item 7
IN09/90

Lotação
Cent.

Tolo

Lotação
Ideal
!6+71

8

5

8

12
20
4
6
2
3
2
6
5741.627
53 337
7
13
6
11
5
6
19 677
5
10
42
2
211
10
11 185

15
4
3
6
1.166
237
13
9
7
353
10

20
6
3
6
1.645

18
5
1

11

36
7
145

342

14
11
7

677
10
42
2
222
10
185
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(xl Cal. Funcional

( ) Carreira

Lotação

( ) Cal.Profissional

Denominação

Administrador
Contador
Estatístico
Técnico em Assuntos Educacionais
Técnico em Assuntos Culturais
Sociólogo
Assistente Social
Técnico em Comunicações
Bíbliotecãrlo
Auditor
Técnico de Laboratório
Auxiliar Operacional de Serv.
Diversos
Agente de Serviços de Engenharia
Desenhista
Técnico em Cartografia
Técnico em Recursos Minerais
'I'écnico em Recursos Hídricos
Auxiliar em Assuntos Culturais
Agente de 'I'elecom. Eletricidade
Técnico de Contabilidade
Agente de Mecanização e Apoio
Telefonista
Agente de Vigilância
Assistente Jurídico
Agente de Portaria
Motorista Oficial
Técnico de Planejamento
Analista de Sistemas
Programador
Operador de Computação
Perfurador-Digitador
Arquivista
Técnico de Arquivo
Fiscal de Derivados do Petróleo e
Outros
Auxiliar de Perfuração
Biólogo
Pesquisador
Analista de Informações
Analista de Sego Nac. Mobilização
Analista Marinha Mercante
Assistente Técnico Cont. At. Marinha
Merc.
Assistente Técnico Marinha Mercante
Auxiliar Marinha Mercante A
Assistente 'I'éc. Doc. Caro
Arrecadação AFRMM
Assistente Técnico ReCUrSOS
Humanos
Auxiliar Marinha Mercante B

Código
N8·923
NS-924
NS-926
NS-927
NS-928
NS·929
NS·930

NS·931
NS-932
NS-934
NM-IOO5
NM-IOOG

NM-lü13
NM-I014
NM·I015
NM-I016

NM-I017
NM'1026

NM-1027
NM-1042
NM-1043
NM-I044
NM-L045
8J-l102
TP-1202
TP-12D1
P-1501
PRO-160l
PRO·1602
PRO-1603
PRO-1604
AR-230l
AR-2302
PC-210l
'I'ab. Sup.

PCT-20l
81-1401
SI-1402

Fim

Maío
75
12
3
1
3

162
28
16
26
66
3
1
255
42
2
35
215
54

59

171
2
34
24
23
23
121
8

3
6
9

7

5
16
6
35
185
96
77
69
33
1
6
40
9

47
1
2

3
3
1
86

Lotação
Cent.

Lotação
Ideal
16+7)

183
44
15
4
5
1
4
17
13
4

233
62
19
5
5
1
5
19
25
6
2

92
22
16

221
28
23
26
66
3
1
263
59
2
41
250
251

ToL

156
50
16
4
2
1
2
13
13
6
2

205

Item7
IN 09/90

1
3

231
62
19
5
5
1
5
19
22
6
2
221
28
23
26
66
3
1
260
58
2
41
250
239
301
248
2
103
57
24
29
161
17

2

3

8
9

3
1

12
2
1

47
1
2
3
4
4
86

19
33

11
64
135
227
97
1
103
54
24
27
117
14
47
2

4
3

303
249
2

103
57
24
29
162
17
47
1
2
3
4
4
86

3'
56
24

34
57
24

34
57
24

33

33

33

3
23

3
23

23
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(xl Cate, Funcional ( ) Carreira
Denominação

Item 7

Lotação

1Cato Profissional
Código

Analista Transporte Aquaviário
Documentalísta
Analista de Sistemas Aquaviários
Analista Doc. Caro Arrecadação
AFRMM
Assistente Técnico Transporte
Aquaviário
Analista Conto Ativ. Marinha Mercante
Assistente Técnico Atividades
Portuárias
Conferente
NS-I4
Agente Mecanização e Apoio
NM-I046
Tecnologista
NM-1018
Programador de Sistemas
Aquaviários
Analista de Atividades Portuárias
Analista de Recursos Humanos
Analista de Orço e Finanças
(Ex. Sunamam]

Meio Tot,

Fim

IN 09/90

Lotação
Central

Lotação
Ideal

43
9
31

43
9
31

43
9
31

19

19

19

24

24

24

6

6

6

3

3

3

2

2

1
3

1
3

8
5

8

8

2

5
2

5
2

12

13

13

2
1
2

1
3

Assistente Téc. Orço Finanças
(Ex. Sunarnam)

13

Auxiliar de Enfermagem
Especialista Nível Superior
Agente de Cinefotog. e
Microfilmagem
Total

NM·lOOl

6
1

13
6
1

1

13
6
1

3.453

6.283

6

NM-1033

4.7481.4746.222
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DECRETO N? 36, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1991
Aprova o Regulamento da Lei n?
8.158(1}, de 8 de janeiro de 1991, que institui
normas para a defesa da concorrência, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado, conforme texto anexo, o Regulamento da Lei n? 8.158, de 8 de janeiro de 1991, que institui normas para a defesa da concorrência e dá outras providências.
(1) (V. pág. 9 deste volume).
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Art. 2? As atribuições e funcionamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Secretaria N acionai de Direito Econômico (SNDE) serão estabelecidos em Regimento Interno, a ser baixado pelo Ministro de Estado da Justiça.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
REGULAMENTO DA LEI N? 8.158, DE 8
DE JANEIRO DE 1991
CAPÍTULO I
Dos Procedimentos na Secretaria Nacional
de Direito Econômico (SNDE).
Art. I? O processo na Secretaria Nacional de Direito Econômico (SNDEI será instaurado de ofício ou mediante representação de qualquer interessado, pessoa física, jurídica ou órgão
da Administração Pública.
Art. 2? A SNDE, ao tomar conhecimento de situação ou
fato caracterizador de infração à ordem econômica, notificará,
no prazo de oito dias, o agente apontado como responsável para, no prazo de quinze dias, do recebimento da notificação,
prestar por escrito esclarecimentos e, se quiser, oferecer defesa
prévia, que deverá ser instruída com todos as provas de que
dispuser.
Parágrafo único. Quaisquer outras provas de interesse do
agente deverão ser requeridas no prazo referido no caput, e produzidas no prazo concedido pela SNDE.
Art. 3? O agente poderá ser argüido sobre os esclarecimentos ou a defesa prévia, em data e horário designados pela
SNDE, após decorrido o prazo que trata o artigo anterior.
Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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Art. 4? Se os esclarecimentos e a argüição forem suficientes, a critério da SNDE, para afastar a configuração da situação
ou do fato caracterizador de infração à ordem econômica, a representação ou o procedimento de ofício será arquivado de plano, por despacho fundamentado, a ser publicado no Diário
Oficiai da União.
Art. 5? Se o agente, reconhecendo a procedência da representação ou do procedimento de ofício, comprometer-se a fazer
cessar a prática da infração, a SNDE suspenderá o processo pelo prazo que julgar conveniente, findo o qual determinará o
prosseguimento ou o arquivamento, conforme a conduta do
agente.

Art. 6? Tão logo seja instaurado o processo administrativo, a SNDE, solicitará à Secretaria Nacional de Economia, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, parecer técnico sobre os aspectos econômicos do fato ou da situação em
exame, o qual deverá ser oferecido no prazo de quinze dias,
contado do recebimento da solicitação.
Parágrafo único. Quando o fato ou a situação em exame se
referir a ajustes, acordos ou convenções previstos no art. 74 da
Lei n? 4.137 121, de 10 de setembro de 1962, na redação da Lei n?
8.158, de 8 de janeiro de 1991, o parecer técnico levará em consideração os critérios estabelecidos no art. 21 deste Regulamento,
e será oferecido no prazo de trinta dias.
Art. 7? As diligências requeridas pela SNDE (art. 5?, § 2?,
da Lei n? 8.158, de 1991) serão cumpridas no prazo de quinze
dias, contado do requerimento, prorrogável por mais cinco dias.
Art. 8? Concluída a instrução do processo, a SNDE, no
prazo de quinze dias, requererá O arquivamento do processo se
inexistente ou insubsistente o fato ou a situação que motivou
sua instauração.
Art. 9? Configurada a situação ou o fato caracterizador da
infração à ordem econômica, a SNDE encaminhará ao agente,
no prazo de quinze dias, relatório fundamentado e remeterá ao
Ministério Público cópia do processo administrativo, do qual
constará obrigatoriamente o relatório.
(2) Coleção das Leis. Brastlia. (7):147, out./dez. 1962.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(l):149-436,jan./fev. 1991.

340
Art. 10. O agente terá o prazo de quinze dias, contado do
recebimento do relatório, para oferecer defesa.
Art. 11. Verificando a improcedência do processo administrativo, a SNDE arquivará os autos, dando ciência ao interessado.
Art. 12. Concluindo pela procedência do processo administrativo, a 8NDE adotará as medidas de correção cabiveis, fixando prazo para seu atendimento.
Parágrafo único. O processo será encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para julgamento, sem prejuizo da imposição de penalidades administrativas de competência da 8NDE, quando as medidas de correção
não tenham sido atendidas no prazo fixado.
CAPÍTULO II
Das Penalidades
Art. 13. Em caso de desatendimento das medidas de correção, a 8NDE aplicará ao agente as seguintes penalidades, cumulativa ou alternativamente:
I - declaração de inidoneidade para fins de habilitação
em licitação ou contratação;
II
inscrição no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;
III
recomendação de que não seja concedido parcelamento de tributos federais por ele devidos.
CAPÍTULO IH
Das Medidas Preventivas
Art. 14. Tão logo seja encaminhado o relatório ao agente,
e presentes os pressupostos do art. 12 da Lei n? 8.158, de 1991, a
8NDE ou o Cade adotará medida preventiva capaz de fazer cessar imediatamente a infração, podendo inclusive determinar a
reversão à situação anterior e cominar a multa prevista nos §§
I? e 2? do referido artigo, quando descumprida a medida imposta.
Art. 15. A multa será fixada levando-se em consideração:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149·436, jan.zfev. 1991.
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os efeitos econômicos negativos produzidos no mer-

cada;
II
a dimensão econômica do agente e sua participação
relativa ao mercado;
III - a vantagem auferida pelo agente.
§ I? A SNDE arbitrará os valores das multas, observados
os critérios estabelecidos no caput deste artigo e os limites
constantes dos §§ I? e 2? do art. 12 da Lei n? 8.158, de 1991.
§ 2? A dívida proveniente do crédito resultante da imposição das multas será executada nos termos do parágrafo único
do art. 47 da Lei n? 4.137, de 1962.
CAPiTULO IV
Dos Procedimentos no Conselho Administrativo
de Defesa Econômíca (Cade)
Art. 16. O relator do processo no CADE deliberará, quando solicitado pela SNDE, no prazo de cinco dias, sobre a concessão de liminar para imediata cessação da prática.
Art. 17. Excepcionalmente, quando considerar que os elementos constantes do processo não são suficientes à convicção,
o relator poderá, no prazo de dez dias, contado do recebimento
dos autos, determinar a juntada de documentos ou a realização
de diligências.
Art. 18. Às partes será facultada a apresentação de memorial.
Art. 19. Julgando procedente o processo administrativo, o
CADE determinará a imediata cessação da prática ilícita.
§ I? Descumprida a determinação, o CADE procederá de
acordo com o art. 47 da Lei n? 4.137, de 1962.
§ 2? Julgado improcedente o processo administrativo, os
autos serão remetidos à SNDE para arquivamento.
CAPiTULO V
Das Consultas
Art. 20. Nas consultas pertinentes aos ajustes, acordos ou
convenções previstos no art. 74 da Lei n? 4.137, de 1962, na reCoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183{l):149-436, jan.lfev. 1991.
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dação da Lei n? 8.158, de 1991, a SNDE, solicitará de imediato à
Secretaria Nacional de Economia, do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, parecer técnico sobre objeto da consulta, o qual deverá ser oferecido no prazo de trinta dias.
Parágrafo único. As consultas serão protocolizadas na
SNDE.
Art. 21. O parecer técnico levará em consideração, entre
outros, os seguintes critérios:
I - o grau de concentração inerente ao setor específico;
II - as práticas de comercialização e as relações com fornecedores e clientes consideradas normais pela sua tradição;
III - o eventual aumento de produtividade, a melhoria da
distribuição de bens e serviços, o incremento das exportações
ou o desenvolvimento tecnológico resultante do ato sob exame;
IV - a conveniência do ponto de vista das políticas industrial e comercial, assim como dos interesses dos consumidores e
usuários finais do ato sob exame;
V - a eventual contribuição do ato para a competitividade geral da produção interna do País.
Art. 22. A resposta à consulta vincula a SNDE e o Cade,
não comporta pedido de revisão, mas é passível de recurso administrativo nos termos do art. 21 da Lei n? 8.158, de 1991.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 23. O Ministro de Estado da Justiça declarará os
efeitos em que recebe o recurso voluntário ou de ofício.
Art. 24. Sob pena de não serem conhecidos, os pedidos de
prorrogação dos prazos estabelecidos neste Regulamento deverão ser protocolizados dentro de vinte e quatro horas, a contar
do respectivo vencimento.
Art. 25. Os atos e decisões pertinentes aos processos administrativos previstos neste Regulamento serão publicados no
Diário Oficial da União.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaílta, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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DECRETO N? 37, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econãmice subscrito entre o Breeií e o Uruguai (Acordo n? 2).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 8
de outubro de 1990, em Montevidéu, o Décimo Quarto Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica entre o
Brasil e o Uruguai,
DECRETA:
Art. I? O Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica, subscrito entre o Brasil e o
Uruguai (Acordo n? 21, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém,
inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de fevereiro de 1991; 170? da Independência ~
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O anexo está publicado no

no de 18.2.1991,

pégs. 3009/3010.

DECRETO N? 38, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 196211980,
subscrito entre o Brasil e o Uruguai (Acordo
n? 35).

CoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(1):149-436. jan./fev. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi] , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acional, por meio do Decreto Legislativo n~ 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 30
de outubro de 1990, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação
das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n~ 35),
DECRETA:
Art. 1~ O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e O Uruguai
(Acordo n~ 35), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 15 de fevereiro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

O anexo está publicado no DO de 18.2.1991, pág. 3010.

DECRETO

N~

39, DE 15 DE NOVEMBRO DE 1991
Promulga o Acordo Comercial entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Zimbábue.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Zimbábue assinaram, em 20
de junho de 1988, em Harare, um Acordo Comercial;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Acordo, por meio do Decreto Legislativo n? 5, de 7 de maio de
1990;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 20
.
de junho de 1990, na forma de seu Art. XV, inciso 1,
DECRETA:
Art. 1? O Acordo Comercial entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Zimbábue,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente corno nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O acordo está publicado no DO de 18.2.1991, págs , 3009/3010.

DECRETO N? 40, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991
Promulga a Oonvençéo Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
, Considerando que a Assembléia Geral das Nações Unidas,
em sua XL Sessão, realizada em Nova York, adotou a 10 de dezembro de 1984, a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a referida
Convenção por meio do Decreto Legislativo n? 4, de 23 de maio
de 1989;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436. jan./fev. 1991.
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Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção foi
depositada em 28 de setembro de 1989;
Considerando que a Convenção entrou em vigor para o Brasil em 28 de outubro de 1989, na forma de seu artigo 27, inciso 2;
DECRETA:
Art. I? A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, apensa
por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

18.2.1991, páge. 3012/3015.

DECRETO N? 41, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica subscrito entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade do Acordo de Complementação Econômica, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 30
de outubro de 1990, em Montevidéu, o Décimo Quinto Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica entre o
Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2).
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? O Décimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica subscrito entre o Brasil e o
Uruguai (Acordo n? 2), apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se coutêm, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasflia, 15 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO de

18.2.1991, págs. 3015/3055

DECRETO N? 42, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1991
Dá nova redação ao caput do art. 10 do
Decreto n? 91.800(1), de 18 de outubro de
1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso Il , da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O caput do art. 10 do Decreto n? 91.800, de 18 de
outubro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 10. A categoria de transporte utilizado nas viagens autorizadas na forma deste decreto será a correspondente à classe turística ou econômica, exceto para Ministro
de Estado e ocupantes de cargo de natureza especial.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 19 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):129, out.Zdez. 1985.
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DECRETO N? 43, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1991
Promulga a Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e a Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repú-

blica Federativa Tcheca e Eslovaca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Federativa Tcheca e Eslovaca
assinaram, em 26 de agosto de 1986, em Brasília, uma Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda:
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a referida
Convenção por meio do Decreto Legislativo n? 11, de 23 de maio
de 1990;
Considerando que a cerimônia de troca dos Instrumentos de
Ratificação se realizou em Praga, em 14 de novembro de 1990;
Considerando que a referida Convenção entrou em vigor em
14 de novembro de 1990, na forma de seu art. 28, inciso 2;
DECRETA:
Art. I? A Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Federativa Tcheca e Eslovaca, apensa
por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 25 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 25.2.1991, págs. 3529/2533.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de deeeoropríeçeo total ou parcial ou instituição de servidão administrativa ou de
passagem em favor da Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrás), os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de
1953, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei n?
1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão administrativa ou de passagem, em favor de Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrás), os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propríedade particular, excluídos os bens de domínio
público, compreendidos na faixa e área de terras situadas no
Municipio de Mangaratiba, no Estado do Rio de Janeiro, necessários à construção da Estação Repetidora de Mangaratiba e
respectiva via de acesso ao Sistema de Telecomunicações, para
o Oleoduto Angra dos Reis/Duque de Caxias, no Município de
Mangaratíba, no Estado do Rio de Janeiro, os quais se encontram relacionados neste decreto e assinalados na planta e desenho constantes do Processo Minfra n? 29000.005472/90-15.
Parágrafo único. A faixa e área de terras a que se refere
este decreto, com aproximadamente 5.839m 2 , assim se descrevem e caracterizam:
1. Faixa de terra - com formato irregular de 5m (cinco
metros) de largura e 4.239,00m 2 (quatro mil, duzentos e trinta e
nove metros quadrados), cujo eixo é definido pelos seguintes
pontos: Estaca 42 + 1.072 (Rua 8), de coordenadas UTM
N=7.459.438,180 e E=598.453,716; deste segue, com azimute de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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143'35'30" e distância de 64,607m, até o ponto PI-I0, de coordenadas UTM N=7.459.886,184 e E=598.492,063; deste segue, com
azimute de 197'25'24" e distância de 140,265m, até o ponto PI-9,
de coordenadas N=7.459.525,355 e E=598.450,063; deste segue,
com azimute de 171'20'42" e distância de 90,254m, até o ponto
PI-8, de coordenadas UTM N=7.459.163,129 e distância de
75,955m; deste segue com azimute de 168'06'45" e distância de
até
o
ponto
PI-7,
de
coordenadas
UTM
85,742m,
N=7.459.088,803 e E=598.479,286; deste segue, com azimute de
207'39'45" e distância de 85,742m, até o ponto PI-6, de coordenadas UTM N=7.459.012,862, e E =598.439,479; deste segue, com
azimute de 150°01'33" e distância de 39,570m, até o ponto PI-5,
de coordenadas UTM N=7.458.979,451 e E =598.459,248; deste
segue, com azimute de 169'44'33" e distância de 61,850m, até o
ponto PI-4, de coordenadas UTM N=7.458.918,590 e
E=598.470,262; deste segue, com azimute de 195'47'45" e distância de 86.670m, até o ponto PI-3, de coordenadas UTM
N=7.458.835,193 e E=598.446,669; deste segue, com azimute de
228'00'27" e distância de 118,330m, até o ponto PI-2, de coordenadas UTM N=7.458.756,026 e E =598.358,722; deste segue, com
azimute de 256'59'51" e distância de 36,401m, até o ponto PI-l,
de coordenadas UTM N=7.458.747,836 e E=598.323,254; deste
segue, com azimute de 258'37'09" e distância de 48,250m, até o
ponto MA,
de coordenadas UTM N=7.458.738,315 e
E = 598.275,953, encerrando a presente descrição.
2. Área de terra - com 1.600m2 (hum mil seiscentos metros quadrados), limitada por uma poligonal fechada, partindo
do MA, de coordenadas UTM N=7.458.738,315 e E=598.275,953;
deste segue até o ponto MB, de coordenadas UTM
N=7.458.778,055 e E=598.280,510; deste segue até o ponto Me,
de coordenadas UTM N = 7.458.782,613 e E = 598.240,771; deste
segue até o ponto MD, de coordenadas UTM N=7.458.742,873 e
E = 598.236,213; deste atinge o ponto MA de partida, encerrando
a presente descrição.
Art. 2? A Petrobrás fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão administrativa ou de
passagem a que se refere o artigo I? deste decreto.
Art. 3? A Petrobrás, no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este decreto, poderá, inclusive, alegar
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1}:149·436, jan./fev. 1991.
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urgência para efeito da prévia imissão na posse, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei ri? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(2) DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação total ou parcial ou instituição de eervidso administrativa ou de
passagem em favor da Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrás), imóveis e respectivas benfeitorias, compreendidos na faixa de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de
1953, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei n?
1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública para fins de
desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão administrativa ou de passagem em favor da Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás), os imóveis constituidos de terras e benfeitorias, de
propriedade particular, excluidos os bens de dominio público,
compreendidos na faixa de terra situada nos Municípios de Camaçari, Dias D'Avila, Mata de São João, São Sebastião do Passé e Pojuca, Estado da Bahia, destinados à construção dos dutos Santiago/Pala, assinalados na planta e desenho constantes
do Processo n? 29000.012892/90-21.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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Parágrafo único. A faixa de terra a que se refere este decreto, com aproximadamente 31.9üSm, assim se descreve e caracteriza:
- a faixa de terra é paralela a uma faixa existente onde estão implantados dutos de gás de diâmetros de 10 e 14 polegadas
que ligam o Pólo Petroquímico de Camaçari à Base de Santiago
no Município de Pojuca. A diretriz da faixa do duto tem início
na Estação de Gás de Camaçari no ponto P-I de coordenadas
UTM N=8.600.922 e E=572.2l7; daí segue com rumo geral NW
numa distância de 66lm até o ponto P-2 de coordenadas UTM
N=8.601.336 e E=571.120; daí segue com rumo geral N passando pelos seguintes pontos notáveis: rótula Via Frontal/Via Alfa/ Via do Cobre e Via Frontal (limite entre os Municípios de
Camaçari e Dias D' Avila) até o ponto P-3 de coordenadas UTM
N=8.604.402 e E=571.523, distante do ponto anterior 3.075m;
daí segue com rumo geral NE passando pelo Rio Imbassaí até o
ponto P-4 de coordenadas UTM N=8.605.l20 e E=572.064, distante do ponto anterior 890m; seguindo com rumo geral NW passando pela rodovia BA-093 e pela subestação Camaçari da
CHESF até o ponto P-5 de coordenadas UTM N=8.605.697 e
E=571.625 distante do ponto anterior 124m; daí segue com rumo
geral N numa distância de 1.527m até o ponto P-6 de coordenadas UTM N=8.607.208 e E=571.608; daí segue com rumo geral
NE passando pelo Rio J acuípe Mirim (limite entre os Municípios de Dias D'Avila e Mata de São João) e pelo Rio Caboré
até o ponto P-7 de coordenadas UTM N=8.6l4.760 e E=574.971
distante do ponto anterior 8.276m; daí segue com rumo geral
NW até o ponto P-8 de coordenadas UTM N=8.6l6.500 e
E = 573.490 distante do ponto anterior 2.3l2m; daí segue com rumo geral NW passando pelo Rio J acuípe até o ponto P-9 de
coordenadas UTM N=8.6l9.380 e E=512.890 distante do ponto
anterior 2.940m; daí segue com rumo geral NW passando pelo
Rio Pitanga até o ponto P-lO de coordenadas UTM N=8.620.22l
e E=572.31O distante 1.486m do ponto anterior; daí segue com
rumo geral N até o ponto P-H de coordenadas UTM
N=8.623.l35 e E=572.820 distante 2.705m do ponto anterior; daí
segue com rumo geral NW passando pelo limite entre os Municípios de Mata de São João e São Sebastião do Passé e pelo
Rio Pojuca (limite entre os Municípios de São Sebastião do Passé e Pojuca) até o ponto P-12 de coordenadas UTM N=8.627.250
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e E = 570.390 distante do ponto anterior 4.672m; dai segue COm
rumo geral N passando pela rodovia BA·508 até o ponto P-13 de
coordenadas UTM N=8.628.904 e E=570.603 distante do ponto
anterior 1.673m; seguindo dai com rumo geral NE numa distância de 967m até o ponto P-14 de coordenadas UTM N=8.629.650
e E =571.037, situado na Base de Santiago, encerrando a presente descrição.
Art. 2? A Petrobrás fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão administrativa ou de
passagem a que se refere o art. I? deste decreto.
Art. 3? A Petrobrás, no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este decreto, poderá, inclusive, alegar
urgência para efeito da prévia imissão na posse dos imóveis,
nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(3)

DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 1991
Institui o Programa Emergencial de
Contingenciamento e Racionalização do
Uso de Combustíveis, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos lI, IV e VI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto-Lei n? 395, de 29 de abril
de 1938, e na Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
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DECRETA:
Art. 1? E instituído o Programa Emergencial de Coritingenciarnento e Racionalização do Uso de Combustíveis, com a
finalidade de promover, articular e desenvolver ações de caráter
emergencial, visando o contingenciamento e a racionalização na
produção, importação, exportação, transporte, distribuição, comércio e uso de petróleo, óleo de xisto e respectivos derivados,
gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado
carburante, combustiveis líquidos carburantes de fontes renováveis, outros combustíveis carburantes e demais insumos energéticos no País.
Art. 2? Fica instituída a Comissão de Controle do Programa de Contingenciamento e Racionalização do Uso de Combustíveis, com a finalidade de garantir a eficiente execução do
Programa e das demais disposições deste decreto.
§ I? Compete à comissão:
I - coordenar e controlar a execução do programa;
II - recomendar aos órgãos e entidades da administração
pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. a adoção das medidas que se fizerem necessárias à boa
execução do programa;
IH - comunicar às autoridades administrativas competentes as denúncias de irregularidades oferecidas por entidades de
classe, associações e entidades assemelhadas;
IV - expedir, após prévia manifestação dos órgãos competentes, esclarecimentos de caráter geral ou específico, para dirimir dúvidas referentes à execução do Programa;
V - sugerir aos órgãos de representação judicial da
União e de suas autarquias a adoção de medidas, providências
ou ações com o objetivo de assegurar a estrita observância do
programa.

§ 2? A comissão será presidida pelo Secretário Executivo
do Ministério da Infra- Estrutura e composta por:
I
dois representantes do Ministério da Justiça;
II
um representante do Ministério das Relações Exteriores;
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IH - dois representantes do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento;
IV - quatro representantes do Ministério da InfraEstrutura;
V
um representante do Estado-Maior das Forças Armadas;

VI
um representante da Secretaria da Ciência e Tecnologia;
VII
um representante da Secretaria do Desenvolvimento Regional;
VIII
um representante da Secretaria da Administração
Federal;
IX
um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos;
§ 3? Os representantes a que se refere o parágrafo anterior
serão designados pelos titulares dos respectivos órgãos.
Art. 3? Fica o Ministro de Estado da Infra-Estrutura, mediante proposta do Presidente da comissão a que se refere o artigo anterior e ouvida a Secretaria da Administração Federal,
autorizado a requisitar:
I - servidores da administração federal direta, das autarquias e das fundações públicas, bem assim empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto da União, para o desempenho de funções necessárias à execução do programa, com ônus
para o órgão ou entidade de origem;
H - veiculos automotivos dos órgãos e entidades referidos
no inciso anterior, para utilização em atividade de fiscalização.
§ I? As requisições de que trata este artigo terão duração
limitada ao período de execução do programa.
§ 2? Aos servidores requisitados na forma deste artigo não
se aplica o disposto no Decreto n? 99.955 111, de 28 de dezembro
de 1990.
Art. 4? Os Ministérios da Infra-Estrutura, da Justiça e da
Economia, Fazenda e Planejamento, no âmbito de suas cornpe(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(6):4267, nov.Zdez., 1990.
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tências, por intermédio de todos os seus órgãos, exercerão vigilância sobre o cumprimento dos atos referentes à execução do
programa.

Art. 5? Os dirigentes dos órgãos e entidades da administração federal direta, autárquica e fundacional providenciarão a
imediata suspensão das férias dos servidores públicos civis lotados nas respectivas repartições, necessários à execução das
medidas previstas no Programa (art. 80 da Lei n? 8.11212), de 11
de dezembro de 19901.
Art. 6? Fica a Secretaria de Administração Federal autorizada a reescalonar o horário de trabalho nos órgãos e entidades
da administração federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 7? O programa será executado de acordo com as diretrizes constantes do anexo deste decreto.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Infra-Estrutura,
mediante proposta da comissão a que se refere o art. 2? deste
decreto, poderá:
I
rever, total ou parcialmente, as diretrizes do Programa;

II

encerrar o programa.

Art. 8? Aos órgãos integrantes do Sistema de Controle In-,
terno do Poder Executivo, bem assim aos Conselhos Fiscais ou
órgãos equivalentes das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, incumbe a fiscalização,
no âmbito de cada órgão ou entidade, do cumprimento das medidas de contingenciamento e racionalização do uso de combustiveis, bem assim a apuração das responsabilidades.
Parágrafo único. Incorrerão em responsabilidade administrativa e civil os dirigentes e servidores de órgãos e entidades
que descumprirem ou se omitirem no cumprimento do programa.
Art. 9?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

(2) Idem, pág. 3470.
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Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva
ANEXO
(Decreto de 17 de janeiro de 1991)
Programa Emergencial de Contingenciamento
e Racionalização do Uso de Combustíveis
Diretrizes Gerais
1. Adoção de medidas de contingenciamento e racionalização no fornecimento e no uso de derivados de petróleo e demais
energéticos, compatibilizando o consumo com as disponibilidades existentes, sem prejuízo do atendimento prioritário aos hospitais, forças armadas, polícias civis e militares, corpo de bombeiros, defesa civil e transporte público coletivo de passageiros;
2. redução, na Administração Pública Federal, direta e indireta, de 25% (vinte e cinco por cento) do consumo próprio de
combustíveis sem prejuízo do adequado suprimento dos volumes necessários à manutenção das atividades diretamente ligadas à produção e à prestação de serviços públicos essenciais;
3. realização de campanhas públicas objetivando a racionalização do uso de insumos energéticos;
4. redução do horário de funcionamento dos postos revendedores de combustíveis;
5. reescalonamento dos horários de trabalho, objetivando
reduzir o tráfego de veículos nos horários de picos;
6. Intensificação da fiscalização do tráfego rodoviário de
veículos, com a finalidade de otimizar a circulação e verificar a
adequada regulagern de motores e bombas injetoras;
7. restringir e controlar os locais e horários de serviços de
carga e descarga de mercadorias nas grandes cidades;
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8. estimular o funcionamento do transporte solidário de
passageiros;
9. autorizar a implantação de serviços de táxi-lotação e de
microônibus em rotas urbanas de baixa densidade de viagens,
com itinerários fixos e ocupação mínima no início das viagens;
10. reavaliação das freqüências dos serviços de transporte
coletivo interurbano de passageiros de ônibus, objetivando a redução de ociosidade e a elevação para 85% (oitenta e cinco por
cento) do índice de ocupação dos assentos ofertados;
11. suspensão dos serviços de transporte ferroviário de
passageiros de longa distância, nas linhas de baixa eficiência no
consumo de combustíveis;
12. suspensão dos serviços de transporte ferroviário SU~
burbano e metropolitano de passageiros, nas linhas em que o
consumo per capíta de combustivel for superior ao dos ônibus.
Nos demais casos, redução das freqüências fora dos picos de
demanda;
13. redução da geração de energia elétrica nas usinas termelétricas que utilizem óleo combustível;

14. estimular a substituição de derivados de petróleo por
energia elétrica secundária;
15. reduzir a geração de energia elétrica nas usinas termelétricas que utilizam óleo diesel, no âmbito dos sistemas isolados;
16. otimização dos programas de manutenção preventiva
do parque hidrelétrico dos sistemas e subsistemas hidrotérmiCOS, de forma a minimizar o consumo de derivados de petróleo;
17. aplicação de tarifas diferenciadas para beneficiar ou
punir usuários, em função do comportamento de Consumo energético;
18. repressão ao comércio ilegal de derivados de petróleo e
de álcool etílico hidratado carburante, especialmente de gás liquefeito de petróleo;
19. estímulo ao uso dos serviços de telecomunicações e
correios, objetivando a redução de deslocamentos;
20. estimular o uso de centrais de informações de fretes e
a formação de pooIs de transportadores de carga;
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21. recomendação aos governadores dos Estados e do Distrito Federal, bem assim aos Prefeitos Municipais que adotem,
no âmbito das respectivas competências. medidas de contingenciamento e racionalização no fornecimento e no uso de combustíveis, em complementação às providências adotadas neste
decreto e às diretrizes gerais para execução do programa;
22. elaboração e implementação, pelos órgãos e entidades
da Administração Federal direta e indireta, de programas de assistência técnica aos órgãos e entidades da Administração direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
com a finalidade de garantir a adequada execução do programa
em todo o território nacional;
23. estabelecer restrições a circulação de veículos rodoviários automotivos.

(4)

DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre o atendimento da população alvo do Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As crianças com ídade até 7 (sete) anos, pertencentes a famílias com renda mensal até 2 (doís) salários mínimos,
beneficiárias do Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes (PNLCC), de que trata o Decreto n? 93.12Q11I, de 18 de
agosto de 1986, passam a ser atendidas pelos programas de complementação ou suplementação alimentar mantidos pela Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), pelo Instituto NacionaI de Alimentação e Nutrição (Inan) e pela Fundação de Assistência ao Estudante (Fae).
Art. 2? É fixado o prazo até 31 de janeiro de 1991 para que
as usinas de leite participantes do PNLCC apresentem ao Ban(1)

Coleção das Leis. Brasília, {6}:335, jul./set. 1986.
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co do Brasil S.A., para resgate, os cupons que tenham arrecadado na troca por leite, cuja validade vence nesse mesmo mês de
janeiro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n? 93.120, de 18 de agosto de 1986.
Brasília, 17 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Margarida Procôpio

(5)

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Eletropaulo
Eletricidade de
São Paulo S.A., as áreas de terra que
menciona,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeíro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fícam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Eletropaulo - Eletrícidade de São Paulo S.A., as áreas de terra situadas na faixa de 20,OOm (vinte metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 138kV, circuito duplo, a ser estabelecida com origem na torre n? 43-A da Linha de Transmissão
RAC - Cimento Santa Rita e término na estação transformadora de distribuição Salto de Pírapora, no Município de Salto
de Pirapora, Estado de São Paulo, necessárias à passagem de
linha de transmissão conforme projeto e planta constantes do
Processo n? 27100.001548/89-28.
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Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado. ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construçôes ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Eletropaulo fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto,
podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Sílva
(61

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Eletropaulo - Eletricidade de
São Paulo S.A., as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasflia, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., as áreas de terra situadas na faixa de 16,00m (dezesseis metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 138kV, com origem na LTA
Leste-Capuava 3-4, entre as torres n?s 26 e 27 e término na
ETR-Nevada de propriedade da Eletropaulo, no Município de
São Paulo, Estado de São Paulo, necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n? 27100.002090/89-05.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe aS
segurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
R

Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construçôes ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Eletropaulo fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto,
podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
(7)

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFL), as áreas de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), as áreas de terra situadas
na faixa de 30,00m (trinta metros) de largura, tendo corno eixo a
linha de transmissão em 138kV, com origem na estrutura n? 322 (nova), da LT de 138kV SE, Nova Aparecida (Sumaré) SE Saltinho (Piracicaba), e término na Subestação Particular Vidraçaria Santa Marína, no Município de Capivari, Estado de São Paulo, necessárias à passagem de linha de transmissão conforme projeto e planta constantes do Processo n?
27103.000004/90-52.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe asCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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segurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio servíente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A CPFL fica autorízada a promover e executar,
COm recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n:' 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(81

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Declara. de utilidade públíce, para. fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Pa.ulista de Força e
Luz (CPFL), as áreas de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), as áreas de terra situadas
na faixa variável de O (zero) a 49,50m (quarenta e nove metros e
cinqüenta centímetros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão em 138kV, com origem na Subestação Araraquara
da Cesp - Companhia Energética de São Paulo e término na
Subestação Paiol, no Município de Araraquara, Estado de São
Paulo. necessárias à passagem de linha de transmissão. conforme projeto e planta constantes de Processo n? 27100.000002/90-27.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionárta praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A CPFL fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios. amigável ou judicialmente. as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):149-436. [an.Zfev, 1991.
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DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilídade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFLj, as áreas de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), as áreas de terra situadas
na faixa variável de O,OOm (zero metro) a 15,00 (quinze metros)
de largura, tendo como eixo na Subestação Bauru - Norte e
término na Subestação Presidente Alves, e em 138kV, com origem na Subestação Bauru - Norte e término na Subestação
Bauru - CESP, no Município de Bauru, Estado de São Paulo,
necessárias à passagem de linhas de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n? 27103.000204/89-16.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluidos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
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Art. 3? A CPFL fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência. nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Silva

(lO)

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, .para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da EletropauJo - Eletricidade de
São Paulo S.A., as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 15.851. de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075 de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., as áreas de terra situadas na faixa de 16,00m (dezesseis metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 138kV, circuito duplo, a ser
estabelecida com origem na torre n? 02 da linha de transmissão
Fepasa - Itapevi e término na estação transformadora de distribuição Jandira, no Município de Jandira, Estado de São PauCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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lo, necessárias à passagem de linha de transmissão conforme
projeto e planta constantes do Processo n? 27100.002092/89-22.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar. dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluidos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Eletropaulo fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto,
podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(11) DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Declara. de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Centrais Elétricas de Santa
Catarina S.A. (Celeecí, as áreas de terra
que menciona.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, [an.Zfev. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075 de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Centrais
Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc) , as áreas de terra situadas na faixa de I5,00m (quinze metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 69KV, com origem na estrutura n? 88 da linha de transmissão Salto - Palmeiras e término
na Subestação Karstem, no Município de Blumenau, Estado de
Santa Catarina, necessárias à passagem de linha de transmissão conforme projeto e planta constantes do Processo n?
271 00.002323/89-43.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituíção da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe a8
segurado. ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construcões ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Celesc fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar ° caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
M
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(12)

DECRETO DE 21 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre o Grupo de Trabalho Nacional de Organização da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e eventos correlatos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É constituído o Grupo de Trabalho Nacional de
Organização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a realizar-se na cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2? Compete ao Grupo de Trabalho Nacional examinar, coordenar e supervisionar a execução das providências e
medidas de apoio logístico necessárias à realização da conferência, bem como desenvolver atividades de apoio aos eventos correlatos.
Art. 3? O Grupo de Trabalho Nacional será presidido pelo
Ministro de Estado das Relações Exteriores e terá a seguinte
composição:
I - o Secretário-Geral de Política Exterior do Ministêrio
das Relações Exteriores, corno Vice-Presidente e substituto
eventual do Presidente;
II - o Diretor-Geral de Administração da Presidência da
República, como Secretário-Executivo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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III - o Chefe da Divisão de Meio Ambiente do Ministério
das Relações Exteriores;

IV - um representante de cada um dos seguintes órgãos e
entidades:
a) Gabinete Militar da Presidência da República;
b) Secretaria de Polícia Federal do Ministério da Justiça;
c) Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
di Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
(Infraero) ;
e) Radiobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S.A.;
f) Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel);
g) Empresa Brasileira de Turismo S.A. (Embratur).
§ I? Os representantes referidos no inciso IV serão designados pelo Presidente do Grupo de Trabalho Nacional, mediante indicação dos dirigentes dos respectivos órgãos e entidades.
§ 2? Participarão, ainda, do Grupo de Trabalho Nacional,
na medida das necessidades de providências que envolvam sua
atuação, representantes dos governos dos Estados em que se
realizarão a conferência e eventos correlatos, bem assim das
prefeituras das respectivas capitais que, mediante solicitação
do Presidente do Grupo de Trabalho Nacional, forem indicados
pelos Senhores Governadores e Prefeitos.
§ 3? O Presidente do Grupo de Trabalho Nacional, poderá,
ainda, convidar para participar dos trabalhos representantes
de órgãos e entidades cuja colaboração considere necessária.
Art. 4? O Grupo de Trabalho Nacional prestará o apoio
solicitado pelo Congresso Nacional para a organização de reunião interparlamentar sobre o meio ambiente e desenvolvimento.
Art. 5? As despesas referentes aos trabalhos do Grupo de
Trabalho Nacional correrão à conta das dotações orçamentárias
da Presidência da República.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

(131

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a instituição, no âmbito
do Ministério da Acâo Social, do Projeto de
Recuperação da Qualidade Ambiental do
Rio de Janeiro - Projeto Ambiente-Rio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica instituído, no âmbito do Ministério da Ação
Social, o Projeto Ambiente-Rio com a finalidade de promover a
recuperação das condições ambientais da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro e a melhoria da qualidade de vida da sua população.
Parágrafo único. O Projeto-Ambiente-Rio compreende atividades, projetos e obras, inclusive aquelas já em andamento
que concorram para os objetivos definidos neste artigo.
Art. 2? A coordenação e a supervisão das atividades necessárias ao desenvolvimento do Projeto Ambiente-Rio ficarão a
cargo do Ministério da Ação Social, por intermédio da Secretaria Nacional de Saneamento (SN A) e da sua representação no
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3? O prazo de execução do Projeto Ambiente-Rio será de dez anos, compreendendo três etapas a serem desenvolvidas nos seguintes prazos: 1? etapa: 1991/1992; 2? etapa:
1993/1995 e 3? etapa: 1996/2000.
Art. 4? Serão aplicados na execução da primeira etapa do
Projeto Ambiente-Rio recursos novos estimados, nesta data, em
Cr$94.000.000.000,00 (noventa e quatro bilhões de cruzeiros),
além de Cr$57.300.000.000,00 (cinqüenta e sete bilhões e trezenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436,
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tos milhões de cruzeiros) do componente Reconstrução Rio, totalizando Cr$151.300.000.000,00 (cento e cinqüenta e um bilhões
e trezentos milhões de cruzeiros), oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de empréstimos externos, de
dotações orçamentárias e de contrapartidas do Estado e dos
Municípios beneficiários.
§ 1~ A aplicação dos recursos do FGTS far-se-á com observância do disposto na Lei n? 8.036111, de 11 de maio de 1990, e
respectiva regulamentação.
§ 2? Os recursos para a execução da segunda e terceira
etapas serão alocados à vista dos demais estudos e obras definidos como necessários à consecução dos objetivos do Projeto
Ambiente-Rio.

Art. 5? As atividades, projetos e obras do Projeto Ambi
ente-Rio terão a sua execução descentralizada mediante convênio e contratos a serem celebrados com o Estado do Rio de J aneiro, com os Municípios da Região Metropolitana ou com os
órgãos e entidades integrantes das respectivas estruturas adrninistrativas.
Art. 6? Nas operações com recursos oriundos do FGTS e
naquelas relativas ao Acordo de Empréstimo n? 2975-BR, firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Banco Mundial, a Caixa
Econômica Federal exercerá as funções de agente financeiro e
de agente operador do Projeto Ambiente-Rio, mantendo estreita
articulação com o Ministério da Ação Social, apoiando-o no desempenho das funções previstas no art. 2~.
Art. 7~ O Ministro de Estado da Ação Social baixará as
instruções necessárias à execução deste decreto e à estruturação
gerencial do Projeto Ambiente-Rio, vedado o aumento das despesas com pessoal.
Art.

8~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
103~

Brasília, 22 de janeiro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Margarida Procópio

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1783, maio/jun. 1990.
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DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Mi·
nas Gerais [Cemig}, as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n?24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra situadas na faixa de 23,00m (vinte e três metros) de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão em 138kV, com início na Subestação Carmo do Paranaíba-2 e término na Subestação Rio
Paranaíba, no trecho entre a torre n? 4 até a Subestação Rio Paranaíba, nos Municipios de Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais, necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n? 27000.003494/88-09.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão O uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, 'Brasília. 183(1):149-436, ian.zfev. 1991.
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Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárías à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei 'n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(15) DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra que
menciona.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig] , as áreas de terra situadas na faixa de 28,00m (vinte e oito metros) de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão em 69kV, com origem na Subestação Ipanema e término na Subestação Lajinha, nos Municípios de Ipanema e Lajinha, Estado de Minas Gerais, necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e
planta constantes do Processo n? 27105.000042189-24.
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Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da 'instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos 08 atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe aS
segurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
M

(161

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.

377
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra situadas na faixa variável de 23,00m (vinte e três metros) a 36,00m
(trinta e seis metros) de largura, tendo com eixo a linha de
transmissão em 138kV, circuito duplo, como origem na estrutura
interna n~ 20-A da linha de transmissão Pirapora-Montes Claros
e término na Subestação Pirapora-2, no Município de Pirapora,
Estado de Minas Gerais, necessárias à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo
n? 27105.000060/89-14.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3~ A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n:' 1.075, de 1970.

Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publiCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):149-436. jan.lfev. 1991.
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Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Silva

(17)

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais {Cemig}, as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere. o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig] , as áreas de terra situadas na faixa variável de 1l,50m (onze metros e cinqüenta
centímetros) a 22,50m (vinte e dois metros e cinqüenta centímetros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em
69kV, com início na Subestação Abaeté-2 e término na Subestação Paineiras-2, nos Municipios de Abaeté e Paineiras, Estado
de Minas Gerais, necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n'?
27105.000038/89-57.
Art. 2? Fíca reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxíliares, bem
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.v'fev, 1991.
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como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda. o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atino
gidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que as embaracem ou lhe causem danos, incluidos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente. as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Silva

(18)

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Oemigi, as áreas de terra que

mencione.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.zfev. 1991.
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DECRETA:
Art. l~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra situadas na faixa variável de 16,00m (dezesseis metros) a 23,00m
(vinte e três metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão em 138kV, com início na Subestação Governador
Valadares-I e término na Subestação Governador Valadares-2,
no Município de Governador Valadares, Estado de Minas
Gerais, necessárias à passagem de linha de transmissão conforme projeto e planta constantes do Processo n? 27105.000155/8911.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas e telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado. ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantaçôes de elevado porte.
Art. 3~ A Cemig fica autorizada a promover e executar,
COm recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n~
2.786, de 1956, e no Decreto-Lei n~ 1.075, de 1970.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
Leis ttep. .ted. Brasil, Brasflia, lô3(1;:i<if}-<i3ô, jan.z'fev.
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(19)

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para tins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Mi·
nas Gerais (Cemig), as áreas de terra que
mencione.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemíg), as áreas de terra situadas na faixa variável de 14,00m (quatorze metros) a 23,00m
(vinte e três metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão em 138kV, a ser estabelecida com origem na Subestação Campina Verde-2 e término na Subestação Iturama-L, nos
Municípios de Campina Verde e Iturama, Estado de Minas Gerais, necessárias à passagem de linha de transmissão conforme
projeto e planta constantes do Processo n? 27105.000574/88-21.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149·436. jan./fev. 1991.
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Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, POR
dendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(20)

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1991
Declere de utilidade pública, para fins
de ínstítuíçõo de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Mi·
nas Gerais (Cemigi, as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de Ül34, regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n:' 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra situadas na faixa variável de 16,00m (dezesseis metros) a 23,00m
(vinte e três metros) de largura, tendo corno eixo a linha de
transmissão em 69kV, com circuitos simples e duplo, com origem na Subestação Paineíras-z e término na Subestação Morada
Nova de Minas, Estado de Minas Gerais, necessárias à passaCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüia, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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gem de linha de transmissão conforme projeto e planta constantes do Processo n? 27105.000290/89-66.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Cernig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozíres Sílva

(21) DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Mlnas Gerais (Cemig), as áreas de terra que
menciona.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jen.zfev. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n~ 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n~ 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra situadas na faixa variável de 23,00m (vinte e três metros) a
33,50m (trinta e três metros e cinqüenta centímetros] de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão em 138KV, a ser estabelecida com origem na Subestação Bom Despacho 2 e término na
Subestação Mart.inho Campos, nos Municípios de Bom Despacho e Martinho Campos, Estado de Minas Gerais, necessárias à
passagem de linha de transmissão conforme projeto e planta
constantes do Processo n? 27105.000040/89-07.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo
a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão O uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar.
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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art. 15 do Decreto-Lei n~ 3.365, de 1941, alterado pela Lei n"
2.786, de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de' 1991; 170~ da Independência e
103~ da República,
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(22) DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de inetituicão de servidão administrativa
em favor da Companhia Energética de Minas Gerais tCemig}, as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de
julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de 1954, no Decreto-Lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei
n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig}, as áreas de terra situadas na faixa variável de 23,00m (vinte e três metros) a
45,00m (quarenta e cinco metros) de largura, tendo como eixo a
linha de transmissão em 138kV, com origem na Subestação
Pirapora-2 e término na Subestação Ibiaí, nos Municípios de Pirapora e Ibiaí, Estado de Minas Gerais, necessárias à passagem
de linha de transmíssão conforme projeto e planta constantes do
Processo n? 27105.000135/89-11.
Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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Art. 2? Fica reconhecida a conveníêncía da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda. o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.

Art. 3? A Cemig fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(23)

DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1991
Concede a Empresa R.I.C. - Railway
International Conetruction SpA, autorizaçâo para estabelecer sucursal no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no uso da atribnição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e na conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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formidade do art. 300 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de
1976,
DECRETA:
Art. I? É concedida à empresa R.LC. - Railway International Construction SpA, com sede em Roma, Itália, Via Po. n?
13/15, autorização para funcionar no Brasil por intermédio de
sucursal, tendo como objeto social o estudo, projeto e execução,
manutenção e gestão de obras e instalações ferroviárias, além
da aquisição e a venda de imóveis, materiais e equipamentos
inerentes a tais obras e atividades; e destaque de capital social
de Cr$3.621.950,00 (três milhões, seiscentos e vinte e um mil, novecentos e cinqüenta cruzeiros), consoante deliberação tomada
em assembléia extraordinária realizada em 28 de setembro de
1990, mediante as cláusulas que a este acompanham, assinadas
pelo Ministro de Estado da Justiça, obrigando-se a empresa a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 23 de janeiro 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
As cláusulas que acompanham este decreto estão publicadas no DO de
24.1.1991, págs. 1793/1794.

(24)

DECRETO DE 23 DE JANEIRO DE 1991
Fixa. o percentual de Capitães-deMar-e-Guerra dos diversos Corpos de Carreira da Marinha, que deverão ser considerados não numerados por estarem definitivamente impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere O art. 84, item IV, da Constituição, em conforCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(1):149-436. jan.s'fev. 1991.
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midade com o disposto no § 3? do art. 15 da Lei n? 5.821, de 10
de novembro de 1972, de acordo com a redação dada pela Lei n?
6.814, de 5 de agosto de 1980,

DECRETA:
Art. I? Fixar em 5% (cinco por cento) o percentual de
Capitães-de-Mar-e-Guerra dos Corpos da Armada, de Intendentes da Marinha, de Fuzileiros Navais, de Engenheiros e Técnicos Navais e do Quadro de Médicos do Corpo de Saúde da Marinha, calculados sobre os efetivos distribuídos no Decreto n?
99.961 111, de 28 de dezembro de 1990, que deverão ser considerados não numerados por estarem definitivamente ímpcssibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General.
Art. 2? O Ministro da Marinha aprovará a relação dos
Capitães-de- Mar-e-Guerra que passarão à situação de não numerados, no respectivo Corpo ou Quadro, em conseqüência do
estabelecido no artigo anterior.
§ I? Integrarão a relação a ser aprovada pelo Ministro da
Marinha os Capitães-de-Mar-e-Guerra definitivamente impossibilitados de acesso ao primeiro posto de Oficial-General, de
mais idade no respectivo Corpo ou Quadro, abrangidos pelo
percentual fixado neste decreto.
§ 2? A data na qual os Capitães-de- Mar-e-Guerra serão
considerados não numerados, no respectivo Corpo ou Quadro,
será a do ato do Ministro da Marinha que aprovar a relação de
que trata este artigo.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(6):4275. nov.zdez. 1990.

CoL Leis Rep. F'ed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.

(25)

DECRETO DE 24 DE .JANEIRO DE 1991
Altera os arts. 3~, 4:' e 5:' do Decreto n:'
99.22.1flJ , de 25 de abril de 1990, que cria a
Comissão Interministerieí para a Preparação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Cima).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Os arts. 3?, 4? e 5? do Decreto n? 99.221, de 25 de
abril de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3? São membros do Cima:
I - o Ministro de Estado das Relações Exteriores,
que a presidirá;
II - o Secretário do Meio Ambiente da Presidência
da República;
III - o Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência da República;
IV - o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
V - o Secretário de Desenvolvimento Regional da
Presidência da República;
VI - o Chefe do Estado-Maior da Armada;
VII - o Chefe do Estado-Maior do Exército;
VIII
o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;
IX
o Secretário N acionai de Planejamento;
X
o Secretário Nacional de Economia;
XI
o Secretário Nacional de Energia;
XII
o Secretário Nacional de Minas e Metalurgia;
XIII
o Secretário Nacional de Vigilância Sanitária;
XIV
o Secretário Nacional de Saneamento;
XV
o Chefe do Departamento de Polícia Federal;
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1667, mar.vabr. 1990.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.zfev. 1991.

390
XVI - o Chefe do Departamento da Receita Federal;
Art. 4? Participam, também, dos trabalhos da Cima,
na qualidade de assessores, os titulares dos seguintes órgãos:
I - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis;
II
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;
III
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária;
IV
Departamento Nacional de Meteorologia;
V
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia;
VI
Empresa Brasileira de Turismo;
VII
Secretaria da Comissão Interministerial para
os Recursos do Mar;
Art. 5? A Cima poderá convidar como observadores,
sem direito a voto, representantes de outros órgãos da administração federal, estadual e municipal, e de entidades
privadas, bem como especialistas em assuntos ligados à
sua área de competência, cuja presença em reuniões da CO~
missão seja necessária ao cumprimento de suas atribuições.

§ I? A Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional
da Agricultura terão assento permanente nas reuniões da
Cima.
§ 2? As organizações não-governamentais terão um
assento permanente nas reuniões da Cima, que decidirá o
modo de escolha de seu representante.
§ 3? Poderão ser chamados a comparecer a reuniões
da Cima os representantes permanentes do Brasil junto a
organismos internacionais que se ocupam da questão ambiental».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, [an.zfev. 199L
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(26)

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1991
Homologa a demarcação do Parque
Iridtgene do Xingu, no Estado do Mato
Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) do Parque Indígena
do Xingu, localizado nos Municípios de São José do Xingu, São
Félix do Araguaia, Canarana, Paranat.inga, Marcelândía e Vera,
Estado de Mato Grosso, caracterizado como de ocupação tradicional e permanente indígena.
Art. 2? O Parque Indígena do Xingu, com superfície de
2.642.003,9374 hectares e perímetro de 898,33617 quilômetros,
tem a seguinte delimitação: Norte: O perímetro demarcado
desenvolve-se a partir do Marco de cimento 00 (zero) de coordenadas geográficas 10'36'01,9"8 e 53°26'01,0"WGr., implantado
próximo a cabeceira do Rio J ariria, na margem direita da Rodovia BR-080, sentido 8antarém/Xavantina; daí, segue pela margem direita da Rodovia BR-080, sentido Santarém/Xavantina,
com os seguintes azimutes e distâncias: 110°18'43,6" e
13.452,Olm, até o Marco de Madeira 13 (treze) de coordenadas
geográficas 10°38'37,0"8 e 53°19'07,3"WGr.; 124°04'57,5" e
25.466,15m, até o Marco de madeira 38 (trinta e oito) de coordenadas geográficas 10°46'26,2"8 e 53°07'36, 9WGr.; 108°05'41,3" e
95,08m, até o Marco de madeira 39 (trínta e nove) de coordenadas geográficas 10°46'27,2"8 e 53°07'33,9"WGr.; 96°18'53,1" e
8_542,l1m, até o Marco de madeira 47 (quarenta e sete) de coordenadas geográfícas 10°46'59,6"8 e 53°02'54,8"WGr.;
105°46'09,8" e 4.235,34m, até o Marco de madeira 51 (cinqüenta e
um) de coordenadas geográficas 10°47'38,0"8 e 53°00'40,9"WGr.;
86°03'21,2" e 2.691,93m, até o Marco de madeira 54 (cinqüenta
e quatro) de coordenadas geográficas 10°47'32,5"8 e
52°59'12,5"WGr.; 73°12'39,0" e 17.525,70m, até o Marco de maCaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436,
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deira 72 (setenta e dois) de coordenadas geográficas
10°44'51,2"8 e 52°49'59,3"WGr.; 101°21'40,5" e 293,43m, até o
Marco de madeira 72A (setenta e dois A) de coordenadas geográficas 10°44'53,1"8 e 52°49'49,8" WGr.; 136°29'11,3" e
7.176,46m, até o Marco de madeira 79 (setenta e nove) de coordenadas geográficas 10°47'43,4"8 e 52°47'08,2"WGr.; 102°18'37,8"
e 2.800,24m, até o Marco de cimento 09 (nove) de coordenadas
geográficas 10°48'03,4"8 e 52°45'38,1"WGr.; Leste: do
10°47'43,4"8 e 52°47'08,2"WGr.; 102°18'37,8" e 2.800,24m, até o
Marco de cimento 09 (nove) de coordenadas geográficas
10°48'03,4"8 e 52°45'38,1"WGr.; Leste: do Marco 09 (nove) segue por uma linha reta com os seguintes azimutes e distâncias;
153°57'29,5" e 2,480,31m, até o Marco de Madeira 03 (três) de
coordenadas geográficas 10°49'16,1"8 e 52°45'02,6"WGr.;
199°03'19,9" e 2.523,77m, até o Marco de madeira 06 (seis) de
coordenadas geográficas 10°50'33,6"8 e 52°45'30,2"WGr.;
241°51'28,0" e 3.832,63m, até o Marco de madeira 10 (dez) de
coordenadas geográficas 10°51 '31,8"8 e 52°47'21,8"WGr.;
262°38'02,2" e 6.958,18m, até o Marco de Madeira 17 (dezessete)
de coordenadas geográficas 10°51'59,5"8 e 52°51'09,2"WGr.;
250°17' 48,3" e 2.073,78m, até o Marco de madeira 19 (dezenove)
de coordenadas geográficas 10°52'21,9"8 e 52°52'13,6"WGr.;
215°48'50,0" e 3.516,54m, até o Marco de madeira 23 (vinte e
três)
de
coordenadas
geográficas
10°53'54,2"8
e
52°53'21,9"WGr.; 234°29'23,5" e 4.347,09m, até o Marco de Madeira 28 (vinte e oito) de coordenadas geográficas 10°55'15,7"8 e
52°55'18,9"WGr.; 217°35'32,0" e 4.309,67m, até o Marco de cimento 12 (doze) de coordenadas geográficas 10°57'06,2"8 e
52°56'46,2"WGr.; 207°31'05,7" e 1.295,54m, até o Marco de madeira 34 (trinta e quatro) de coordenadas geográficas
10°57'43,5"8 e 52°57'06,2"WGr.; 179°01'16,5" e 3.043,08m, até o
Marco de madeira 38 (trinta e oito) de coordenadas geográficas
10°59'22,5"8 e 52°57'05,1"WGr.; 151°16'53,0" e 3.537,44m, até o
Marco de madeira 42 (quarenta e dois) de coordenadas geográficas 11°01'03,8"8 e 52°56'09,8"WGr.; 145°51'50,5" e 4.720,78m,
até o Marco de cimento 13 (treze) de coordenadas geográficas
11°03'11,5"8 e 52°54'43,4"WGr.; 205°21'13,8" e 2.409,05m, até o
Marco de madeira 49 (quarenta e nove) de coordenadas geográficas 11004'22,1"8 e 52°55'17,8"WGr.; 124°58'39,4" e 2.632,22m,
até o Marco de madeira 52 (cinqüenta e dois) de coordenadas
geográficas 11°05'11,7"8 e 52°54'07,1"WGr.; 162°30'55,1" e
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1}:149-436. ian.zfev. 1991.
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3.230,22m, até o Marco de cimento 14 (quatorze) de coordenadas
geográficas 11'06'52,2"8 e 52'53'35,8"WGr.; 148.08'25,5" e
3.850,78m, até o Marco de madeira 59 (cinqüenta e nove) de
coordenadas geográficas 11'08'39,0"8 e 52'52'29,5"WGr.;
175'34'56,3" e 6.566,02m, até o Marco de cimento 15 (quinze) de
coordenadas geográficas 11'12'12,1"8 e 52'52'14,2"WGr.;
209'01'57,8" e 4.623,43m, até o Marco de madeira 70 (setenta) de
coordenadas geográficas 11'14'23,2"8 e 52'53'29,0"WGr.;
154'07'59,4" e 2.338,01m, até o Marco de madeira 73 (setenta e
três)
de
coordenadas
geográficas
11'15'31,9"8
e
52'52'55,8"WGr.; 206'30'44,7" e 2.212,68m, até o Marco de cimento 16 (dezesseis) de coordenadas geográficas 11'16'36,1"8 e
52'53'28,8"WGr.; 246'44'21,4" e 2.954,12m, até o Marco de madeira 77 (setenta e sete) de coordenadas geográficas 11'17'13,5"8
e 52'54'58,5"WGr.; 203'22'10,4" e 2.414,88m, até o Marco de madeira 80 (oitenta) de coordenadas geográficas 11'18'25,4"8 e
52'55'30,6"WGr.; 222'20'41,1" e 12.675,15m, até o Marco de Madeira 93 (noventa e três) de coordenadas geográficas
11'23'28,4"8 e 53'00'14,2"WGr.; 202'52'02,2" e 3A18,82m, até o
Marco de madeira 96 (noventa e seis) de coordenadas geográficas 11'25'10,6"8 e 53'OO'58,7"WGr.; 222°56'12,8" e 2.826,24m,
até o Marco de madeira 99 (noventa e nove) de coordenadas geográficas 11'25'10,6"8 e 53°00'58,7"WGr.; 294'15'11,7" e
3.052,59m, até o Marco de madeira 102 (cento e dois) de coordenadas geográficas 11°25'36,0"8 e 53'03'34,2"WGr.; 216'29'06,3"
e 1.752,91m, até o Marco de madeira 104 (cento e quatro) de
coordenadas geográficas 11'26'21,6"8 e 53'04'08,9"WGr.;
189'49'58,4" e 1.324,32m, até o Marco de cimento 19 (dezenove)
de coordenadas geográficas 11'27'04,0"8 e 53°04'16,6"WGr.;
181°45'08,1" e 1.850,41m, até o Marco de madeira 107 (cento e sete) de coordenadas geográficas 11'28'04,2"8 e 53'04'18,4"WGr.;
214'47'57,7" e 7.051,24m, até o Marco de madeira 114 (cento e
quatorze) de coordenadas geográficas 11'31'11,6"8 e
53'06'33,1"WGr.; 331°34'42,1" e 2.124,69m, até o Marco de cimento 20 (vinte) de coordenadas geográficas 11'30'10,6"8 e
53'07'06,0"WGr.; 257'23'44,6" e 542,55m, até o Marco de madeira 116 (cento e dezesseis) de coordenadas geográficas
11'30'14,3"8 e 53'07'23,5"WGr.; 174°30'36,5" e 1.342,69m, até o
Marco de madeira 118 (cento e dezoito) de coordenadas geográficas 11'30'57,8"8 e 53'07'19,6"WGr.; 218'24'41,2" e 4.855,50m,
até o Marco de madeira 123 (cento e vinte e três) de coordenadas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1);149-436. jan.zfev, 1991.
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geográficas 11°33'00,9"8 e 53°09'00,0"WGr.; 234°20'18,3" e
3.698,12m, até o Marco de cimento 21 (vinte e um) de coordenadas geográficas 11°34'10,3"8 e 53°10'39,7"WGr.; 146°50'16,4 e
2.523,69m, até o Marco de madeira 129 (cento e vinte e nove) de
coordenadas geográficas 11°35'19,3"8 e 53°09'54,7"WGr.;
206°50'14,1" e 1.320,50m, até o Marco 131 de coordenadas geográficas 11°35'57,5"8 e 53°10'14,6"WGr.; 229°41'54,7" e
4.228,32m, até o Marco de madeira 136 (cento e trinta e seis) de
coordenadas geográficas 11°37'25,7"8 e 53°12'01,8"WGr.;
168°07'45,7" e 2.292,12m, até o Marco de cimento 22 (vinte e
dois)
de
coordenadas
geográficas
11°38'38,8"8
e
53°11'46,8"WGr.; 201°51'01" e 10.625,60m, até o Marco de cimento 23 (vinte e três) de coordenadas geográficas 11°43'58,6"8 e
53°13'59,8"WGr.; 182°26'07,4" e 3.610,67m, até o Marco de madeira 152 (cento e cinqüenta e dois) de coordenadas geográficas
11°45'56,0"8 e 53°14'05,9"WGr.; 160°19'06,7" e 5.415,17m, até o
Marco de madeira 157 (cento e cinqüenta e sete) de coordenadas
geográficas 11°48'42,3"8 e 53°13'07,0"WGr.; 179°27'55,1" e
4.842,39m, até o Marco de madeira 161 (cento e sessenta e um)
de coordenadas geográficas 11°51'19,8"8 e 53°13'06,8"WGr.;
146°25'57,5" e 2.860,81m, até O Marco de Madeira 164 (cento e
sessenta e quatro) de coordenadas geográficas 11°52'37,8"8 e
53°12'15,1"WGr.; 168°41'18,6" e 2.557,78m, até o Marco de madeira 167 (cento e sessenta e sete) de coordenadas geográficas
11°53'59,5"8 e 53°11'59,2"WGr.; 136°08'20,5" e 3. 586,93m, até o
Marco de madeira 171 (cento e setenta e um) de coordenadas
geográficas 11°55'24,3"8 e 53°10'37,8"WGr.; 199°47'25,5" e
1.280,54m, até o Marco de madeira 173 (cento e setenta e três) de
coordenadas geográficas 11°56'03,4"8 e 53°10'52,4"WGr.;
119°39'31,3"e 510,07m, até o Marco de Madeira 174 (cento e setenta e quatro) de coordenadas geográficas 11'56'11,7"8 e
53°10'37,9"WGr.; 51'25'39,9" e 1.175,90m, até o Marco de madeira 175 (cento e setenta e cinco) de coordenadas geográficas
11°55'48,1"8 e 53°10'07,3"WGr.; 121°13'20,2" e 3.954,69m, até o
Marco de madeira 179 (cento e setenta e nove) de coordenadas
geográficas 11°56'55,6"8 e 53°08'16,1"WGr.; 76°28'32,3" e
2.081,10m, até o Marco de cimento 26 (vinte e seis) de coordenadas geográficas 11°56'40,3"8 e 53°07'09,1"WGr.; 165°51'46,1" e
4.425,69m, até o Marco de madeira 185 (cento e oitenta e cinco)
de coordenadas geográficas 11°59'00,2"8 e 56°06'34,5"WGr.;
65°13'14,1" e 2.744,49m, até o Marco de madeira 188 (cento e oiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1}:149-436, jan./fev. 1991.
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tenta e oito) de coordenadas geográficas 11'58'23,4"8 e
53°05'11,9"WGr.; 137'19'49,2" e 2.649,09m, até o Marco de cimento 27 (vinte e sete) de coordenadas geográficas 11°59'27, "8 e
53'04'13,0"WGr.; 115°24'17,9" e 3.159,46m, até o Marco de madeira 193 (cento e noventa e três) de coordenadas geográficas
12°00'12,0"8 e 53°02'39,0"WGr.; 159'11'49,5" e L384,19m, até o
Marco de madeira 195 (cento e noventa e cinco) de coordenadas
geográficas 12°00'54,2"8 e 53°02'23,1"WGr.; 98°48'35,6" e
2.642,60m, até o Marco de madeira 198 (cento e noventa e oito)
de coordenadas geográficas 12°01 '08,0"8 e 53°02'23,1 "WGr.;
180°56'35,9" e 2.794,71m, até o Marco de cimento 28 (vinte e oito) de coordenadas geográficas 12°02'38,9"8 e 53°00'59,1"WGr.;
105°57'14,7" e 3.426,59m, até o Marco de madeira 204 (duzentos
e quatro) de coordenadas geográficas 12°03'10,7"8 e
52°59'09,3"WGr.; 197°22'37,9" e 2.500,71m, até o Marco de madeira 207 (duzentos e sete) de coordenadas geográficas
12°04'28,1 "8 e 52°59'34,5"WGr.; 126°39'31,8" e 2.933,82m, até o
Marco de madeira 210 (duzentos e dez) de coordenadas geográficas 12°05'25,7"8 e 52°58'17,1 "WGr.; 176°05'21,3" e 5.936,91m,
até o Marco de madeira 215 (duzentos e quinze) de coordenadas
geográficas 12°08'38,5"8 e 52°58'05,2"WGr.; 110°19'04,0" e
4.929,10m, até o Marco de cimento 30 (trinta) de coordenadas
geográficas 12°09'35,2"8 e 52°55'32,7"WGr.; 223.43'06,9" e
3.536,12m, até o Marco de madeira 223 (duzentos e vinte e três)
de coordenadas geográficas 12°10'57,8"8 e 52'56'54,1 "WGr.;
190°07'24,2" e L038,38m, até o Marco de madeira 224 (duzentos
e vinte e quatro) de coordenadas geográficas 12°11'31,0"8 e
52°57'00,4" WGr.; 113'28'39,6" e 2.478,25m, até o Marco de madeira 227 (duzentos e vinte e sete) de coordenadas geográficas
12'12'03,7"8 e 52°55'45,5"WGr.; 205°20'00,0" e 3.079,91m, até o
marco de cimento 31 (trinta e um) de coordenadas geográficas
12'13'34,0"8 e 52°56'29,7"WGr.; 100°01'35,4" e 3.207,41m, até o
Marco de madeira 232 (duzentos e trinta e dois) de coordenadas
geográficas 12°13'52,9"8 e 52'54'45,4"WGr.; 350'43'10,0" e
901,OOm, até o Marco de madeira 233 (duzentos e trinta e três)
de coordenadas geográficas 12'13'23,9"8 e 52'54'50,0"WGr.;
70'25'39,8" e 792,34m, até o Marco de madeira 234 (duzentos e
trinta e quatro) de coordenadas geográficas 12'13'15,4"8 e
52'54'25,2"WGr.; 124°15'49,0" e 3.656,07m, até o Marco de madeira 238 (duzentos e trinta e oito) de coordenadas geográficas
12'14'23,1"8 e 52°52'45,7"WGr.; 169'51'03,1" e L401,92m, até o
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Marco de cimento 32 (trinta e dois) de coordenadas geográficas
12°15'08,1"8 e 52°52'37,9"WGr.; 121"17'25,0" e 2.278,70m, até o
Marco de madeira 242 (duzentos e quarenta e dois) de coordenadas geográficas 12°15'47,0"8 e 52°51'33,7"WGr.; 171"49'39,2" e
2.043,39m, até o Marco de madeira 244 (duzentos e quarenta e
quatro) de coordenadas geográficas 12°16'52,9"8 e
52°51'24,6"WGr.; 40°04'49,0" e 1.892,27m, até o Marco de madeira 246 (duzentos e quarenta e seis) de coordenadas geográficas
12°16'06,0"8 e 52°50'44,0"WGr.; 72°31'22,5" e 2.515,38m, até o
Marco de madeira 249 (duzentos e quarenta e nove) de coordenadas geográficas 12°15'42,0"8 e 52°49'24,2"WGr.; 163°24'03,8" e
1.694,02m, até o Marco de cimento 33 (trinta e três) de coordenadas geográficas 12°16'34,9"8 e 52°49'08,8"WGr.; 182°21'55,3" e
4.154,08m, até o Marco de madeira 254 (duzentos e cinqüenta e
quatro) de coordenadas geográficas 12°18'49,9"8 e
52°49'15,4"WGr.; 90°41'18,3" e 1.994,41m, até o Marco de madeira 256 (duzentos e cinqüenta e seis) de coordenadas geográficas
12°18'51,2"8 e 52°48'09,4"WGr.; 151°58'46,2" e 952,62m, até o
Marco de madeira 257 (duzentos e cinqüenta e sete) de coordenadas geográficas 12°19'18,6"8 e 52°47'54,7"WGr.; 85°50'52,2" e
2.609,l1m, até o Marco de cimento 34 (trinta e quatro) de coordenadas geográficas 12°19'13,0"8 e 52°46'28,6"WGr.; 183°43'40,1"
e 2.515,54m, até o Marco de madeira 262 (duzentos e sessenta e
dois)
de
coordenadas
geográficas
12°20'34,7"8
e
52°46'34,6"WGr.; 101°00'09,4" e 2.707,55m, até o Marco de madeira 265 (duzentos e sessenta e cinco) de coordenadas geográficas 12°20'52,1"8 e 52°45'06,7' 'WGr.; 184°01 '18,7" e 1.208,83m,
até o Marco de Madeira 266 (duzentos e sessenta e seis) de coordenadas geográficas 12°21'31,3"8 e 52°45'09,8"WGr.;
129°08'02,7" e 2.941,99m, até o Marco de cimento 35 (trinta e cinco) de coordenadas geográficas 12°22'32,2"8 e 52°43'54,6"WGr.;
213°11'26,2" e 2.155,58m, até o Marco de madeira 270 (duzentos
e setenta) de coordenadas geográficas 12°23'30,6"8 e
52°44'34,1"WGr.; 171°14'15,3" e 4.576,30m, até o Marco de madeira 275 (duzentos e setenta e cinco) de coordenadas geográficas 12°25'58,0"8 e 52°44'12,0"WGr.; 128°19'45,0" e 1.959,24m,
até o Marco de madeira 277 (duzentos e setenta e sete) de coordenadas geográficas 12°26'37,8"8 e 52°43'21,4"WGr.;
167'49'19,4" e 2.011,58m, até o Marco de madeira 278 (duzentos
e setenta e oito) de coordenadas geográficas 12°27'41,9"8 e
52°43'07,7"WGr.; 99°59'26,4" e 1.509,52m, até o Marco de madeiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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ra 280 (duzentos e oitenta) de coordenadas geográficas
12'27'50,7"8 e 52'42'18,6"WGr.; 118'46'12,1" e 4.883,25m, até o
Marco de madeira 285 (duzentos e oitenta e cinco) de coordenadas geográficas 12'29'08,1"8 e 52'39'57,3"WGr.; 194'54'54,7" e
3.071,03m, até o Marco de cimento 37 (trinta e sete) de coordenadas geográficas 12'30'44,5"8 e 52'40'24,1"WGr.; 81'55'14,3" e
2.572,18m, até o Marco de madeira 290 (duzentos e noventa) de
coordenadas geográficas 12'30'33,3"8 e 52'38'59,7"WGr.;
150'58'33,6" e 1.135,33m, até o Marco de madeira 291 (duzentos
e noventa e um) de coordenadas geográficas 12'31'05,7"8 e
52'38'41,7"WGr.; 203'10'54,6" e 2.121,26m, até o Marco de madeira 293 (duzentos e noventa e três) de coordenadas geográficas
12'32'09,0"8 e 52'39'09,7"WGr.; 119'13'32,0" e 1.398,23m, até o
Marco de madeira 295 (duzentos e noventa e cinco) de coordenadas geográficas 12'32'31,4"8 e 52'38'29,4"WGr.; 357'01'20,9" e
1.825,17m, até o Marco de madeira 297 (duzentos e noventa e sete) de coordenadas geográficas 12'31 '32,1"8 e 52'38'32,2"WGr.;
47'20'59,2" e 1.351,58m, até o Marco de Madeira 299 (duzentos e
noventa e nove) de coordenadas geográficas 12'31'02,5"8 e
52'37'59,I"WGr.; 137'17'05,2" e 5.915,42m, até o Marco de madeira 304 (trezentos e quatro) de coordenadas geográficas
12'33'24,7"8 e 52'35'47,I"WGr.; 191'11'58,0" e 2.907,08m, até o
Marco de madeira 307 (trezentos e sete) de coordenadas geográficas 12°34'57,4"8 e 52'36'06,3"WGr.; 95'01'52,2" e 2.958,59m,
até o Marco de cimento 39 (trinta e nove) de coordenadas geográficas 12'35'06,4"8 e 52'34'28,8"WGr.; 131'05'18,5" e
3.054,51m, até o Marco de madeira 312 (trezentos e doze) de
coordenadas geográficas 12'36'12,2"8 e 52'33'12,9"WGr.;
164'35'35,5" e 3.816,44m, até o Marco de madeira 316 (trezentos
e dezesseis) de coordenadas geográficas 12'38'12,1"8 e
52'32'40,0"WGr.; 90'30'22,5" e 550,95m, até o Marco de cimento
40 (quarenta) de coordenadas geográficas 12'38'12,4"8 e
52'32'21,8"WGr.; 8ul: Do Marco de cimento 40 (quarenta) segue
por uma linha reta, com os seguintes azimutes e distâncias:
230'45'53,6" e 64.529,07m, até o Marco de cimento 47 (quarenta e
sete)
de
coordenadas
geográficas
13'00'09,3"8
e
53'OO'08,3"WGr.; 269'40'20,4" e 99.240,20m, até o Marco de cimento 57 (cinqüenta e sete) de coordenadas geográficas
12'59'56,6"8 e 53'54'59,7"WGr.; implantado na margem direita
do Rio Antonio Bacaeri; daí, segue pelo referido Rio sentido [uficas 12'53'24,5"8 e 53°53'53,5"WGr., implantado na Foz do Rio
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1}:149·436, jan./fev. 1991.
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Antônio Bacaeri no Rio Batovi ou Tamitatoala; dai, segue pelo
Rio Batovi ou Tamitatoala sentido montante, na distância de
2L531,24m, até o Marco de cimento 59 (cinqüenta e novel de
coordenadas geográficas 12'59'52,7"8 e 53'59'00,9"WGr., implantado na margem esquerda do Rio Batovi; dai, segue por
uma linha reta de azimute 269'33'38,7" e distância de 2.504,80m,
até o Marco de cimento 60 (sessenta) de coordenadas geográficas 12'59'52,3"8 e 54°00'23,9"WGr.; Oeste: do marco de cimento
60 (sessenta] segue por uma linha reta de azimute 359'33'31,8" e
distância de 156.038,35m, até o Marco de cimento 75 (setenta e
cinco)
de
coordenadas geográficas 11'35'19,2"8 e
54'00'06,0"WGr., implantado na margem direita do Rio Arraias;
daí, segue pelo Rio Arraias, sentido jusante, na distância de
83.311,41m, até o Marco de cimento 76 (setenta e seis) de coordenadas geográficas 11°07'13,2"8 e 53'36'15,3"WGr., implantado
na foz do Rio Juruna no Rio Arraias; daí, segue por uma linha
reta de azimute 17'30'11,0" e na distância de 60.481,35m, até o
Marco de cimento 00 (zero) ponto inicial da presente descrição
perimétrica.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(27)

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1991
Homologa a demarcação da terra indígena que menciona, no Estado de Mato
Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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pela Fundação Nacional do índio (FUNAIi da Área Indigena
Capoto/J arina, localizada nos Municipios de Peixoto de Azevedo e São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, caracterizada
como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superficie de 634.915,2256 hectares e perimetro de 415,455 quilômetros.
Art. 2? A Área Indígena de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MA-9 de coordenadas geográficas 09°39'37,00"8 e 53°27'56,00"WGr., situado
na confluência de dois igarapés sem denominação afluentes
da margem direita do Rio Iriri Novo, dai segue pelo igarapé
da direita no sentido montante, até a sua cabeceira, Marco
MA-lO = 8AT-I0 de coordenadas geográficas 09°43'35,75"08 e
53°1l'01,10"WGr., dai segue por uma linha reta com azimute
de 92°28'15,4" com distância de 638,32 metros até o Marco
MA-H de coordenadas geográficas 09°43'36,78"8 e 53°10'40,19"
WGr., situado na cabeceira de um igarapé sem denominação afluente da margem esquerda do Igarapé de Pedra, dai segue,
pelo referido igarapé no sentido jusante, até a sua foz em um
igarapé sem denominação, Marco MA-12 de coordenadas geográficas 09"43'32,01"8 e 53"07'36,00"WGr., daí segue pelo igarapé da direita no rumo sul, no sentido montante, até a sua cabeceira, Marco MA-13=8AT-13 de coordenadas geográficas
09"47'43,46"8 e 53°07'44,21"WGr., dai segue por uma linha reta
com azimute de 102°04'54,6" com distância de 408,63 metros, até
o Marco MA-14-1O de coordenadas geográficas 09°47'46,32"8
e 53°07'31,12"WGr., dai segue por uma linha reta com azimute
de 102"04'44,7" com distância de 2.228,07 metros, até o Marco
MA-14-09 de coordenadas geográficas 09"48'01,94"8 e
53"06'19,74"WGr., dai segue por uma linha reta com azimutede 102"04'55,5" com distância de 1.438,85 metros, até o Marco
MA-14-08 de coordenadas geográficas 09"48'12,03"8 e
53°05'33,65"WGr., dai segue por uma linha reta com azimute de 102"04'58,9" COm distância de 2.928,07 metros, até o
Marco MA-14-07 de coordenadas geográficas 09"48'32,55"8 e
53"03'59,84"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 102"05'00,0" com distância de 2.223,86 metros, até o Marco
MA-14-06 de coordenadas geográficas 09"48'48,13"8 e
53°02'48,59"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 102"05'05,6" com distância de 4.620,98 metros, até o Marco MA-14-05 de coordenadas geográficas 09°49'20,50"S e
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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53”00’20,53”WGr, daí segue por uma linha reta com azimute
de 102°05’05,6” com distância de 1.865,16 metros, até o Marco
MA-14-04 d e c o o r d e n a d a s geográficas 09O49’33,56”S e
5Z059’20,76”WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 102°05’10,3” com distância de 2.002,55 metros até o Marco
MA-14-03 d e c o o r d e n a d a s geográficas 09’49’47,68”S e
52°58’16,60”WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 102”05’15,3” com distância de 2.039,76 metros, até o Marco
MA-14-02 d e Coordenadas geográficas 09°50’01,86”S e
5Z057’11,23”WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 102°05’24,4” com distância de 1.934,79 metros, até o Marco
MA-14-01 d e c o o r d e n a d a s geográficas 09”50’15,40”S e
5Z056’09,23”WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
102°05’40,0” com distância de 2.003,45 metros, até o Marco MA14 de coordenadas geográficas 09°50’29,43”S e 52O55’05,03”
WGr., situado na cabeceira de um igarapé sem denominação
afluente da margem esquerda do Igarapé Tokokran, que é a f l u
ente da margem esquerda do Rio Xingu, daí segue por uma linha
reta com azimute de 90°54’53,2” com distância de 1.764,46
metros, até o Marco MA-15-06 de coordenadas geográficas
09”50’30,67”S e 52”54’07,15”WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 90°54’59,1” com distância de 1.083,53 metros,
até o Marco MA-15-05 de coordenadas geográficas 09°50’31,44”
S e 52”53’31,60”WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 90”44’19,8” com distância de 2.815,86 metros, até o Marco
MA-15-04 de coordenadas geográficas 09”50’33,13”S e 52’51’59,Zl”
WGr., daí segue por uma linha reta com azimule de 90”30’50,6”
com distância de 2.011,90 metros, até o Marco MA-15-03 de coordenadas geográficas 09”50’34,08”S e 52’50’53,20”WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 90°27’39,8” com distância de 2.010,71 metros, até o Marco MA-15-02 de coordenadas geográficas 09%50’34,97”S e 52”49’47,22”WGr., daí segue
por uma linha reta com azimute de 90°28’04,3” com distância de
2.165,11 metros, até o Marco MA-15-01 de coordenadas geográficas 09“50’35,92”S e 52°48’36,18”WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 90°28’10,0” com distância de 2.001,65 melros, até o Marco MA-15=SAT-15 de coordenadas geográficas
09°50’36,81”S e 52°47’30,50”WGr., situado na margem esquerda
do Rio Xingu e defronte a ilha do travessão, daí segue por uma linha reta atravessando o Rio Xingu e confrontando com a corredeira do travessão com o azimute de 91”02’39,3” com distância
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de 1.539,15 metros, até o marco MA-6 de coordenadas geográficas
09'50'37,99"8 e 52'46'40,00"WGr., situado na foz de um igarapé
sem denominação no Rio Xingu, defronte à corredeira do travessão, daí segue pelo igarapé sem denominação no sentido
montante com uma distância aproximada em linha reta de 5Km
(cinco quilômetros), até o Marco MA-05=8AT-05 de coordenadas geográficas 09'52'14,61"8 e 52'44'31,07"WGr., situado na
margem esquerda do referido igarapé. Leste: Dai segue por uma
linha reta com azimute de 220'53'28,1" com distância de 679,06
metros até o Marco MA-04-15 de coordenadas geográficas
09'52'31,25"8 e 52'44'45,74"WGr., dai segue por uma linha reta
com azimute de 220'53'16,2" com distância de 2.001,44 metros,
até o Marco MA-04-14 de coordenadas geográficas 09'53'20,26"8
e 52'45'29,00"WGr., dai segue por uma linha reta com azimute de 220'52'52,2" com distância de 1.051,92 metros, até o
Marco MA-04-13 de coordenadas geográficas 09'53'46,03"8 e
52'45'51,74"WGr., dai segue por uma linha reta com azimute
de 220'53'24,1" com distância de 2.546,42 metros, até o Marco
MA-04-12 de coordenadas geográficas 09'54'48,39"8 e
52'46'46,79"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 220'54'13,2" com distância de 2.896,98 metros, até o Marco
MA-04-11 de coordenadas geográficas 09'55'59,32"8 e
52'47'49,44"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 220'54'00,2" com distância de 1.472,73 metros, até o Marco
MA-04-10 de coordenadas geográficas 09'56'35,38"8 e
52'48'21,29"WGr., dai segue por uma linha reta com azimute
de 220'54'09,3" com distância de 2.001,70 metros, até o Marco
MA-04-09 de coordenadas geográficas 09'57'24,38"8 e
52'49'04,58"WGr., dai segue por uma linha reta com azimute
de 220'16'24,4" com distância de 2.005,63 metros, até o Marco
MA-04-08 de coordenadas geográficas 09'58'13,95"8 e
52'49'47,42"WGr., dai segue por uma linha reta com azimute de
220'16'18,2" com distância de 2.003,19 metros, até o Marco MA04-07 de coordenadas geográficas 09'59'03,45"8 e 52'58'30,21"
WGr., dai segue por uma linha reta com azimute de 220'16'07,6"
com distância de 2.001,26 metros, até o Marco MA-Q4-06 de coordenadas geográficas 09'59'52,91"8 e 52'51'12,96"WGr., dai segue
por uma linha reta com azimute de 220'16'10,2" com distância
de 2.005,59 metros, até o Marco MA-04-05 de coordenadas geográficas 10'00'42,47"8 e 52'51'55,80"WGr., dai segue por uma linha
reta com azimute de 220'16'26,3" com distância de 1.805,37 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436,
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trcs, até o Marco MA·04·04 de coordenadas geográficas 10'01 '27,08"
8 e 52'52'34,38"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 220'16'28,6" com distância de 2'327,75 metros, até o Marco
MA·04·03 de coordenadas geográficas 10'02'24,60"8 e 52'53'24,12"
WGr., daí segue por uma linha reta com azímute de 220'17'41,1"
com distância de 2.000,56 metros, até o Marco MA·04-02 de coordenadas geográficas 10'03'14,01"8 e 52'54'06,89"WGr., daí segue
por uma linha reta com azimute de 220'22'38,3" com distância
de 1.999,71 metros até o Marco MA'04-01 de coordenadas geográficas 10'04'03,34"8 e 52'54'49,72"WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 220'45'25,9" com distância de 1.999,37 metros, até o Marco MA·04 de coordenadas geográficas 10'04'52,37"
8 e 52'55'32,87"WGr., situado na confluência de dois igarapés
sem denominação, daí segue pelo igarapé afluente do Rio Xingu,
no sentido montante, com urna extensão aproximada de lüKm
(dez quilômetros), até o Marco MA·03 = 8AT·03 de coordenadas
geográficas 10'06'11,10"8 e 52'50'22,40"WGr., situado na margem esquerda do referido igarapé, daí segue por uma linha reta
com azimute de 188'00'57,5" com distância de 707,21 metros, até
o Marco MA-37 de coordenadas geográficas 10'06'33,87"8 e
52°50'25,77"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 188'02'24,5" com distância de 1.988,47 metros, até o Marco
MA·36 de coordenadas geográficas 10'07'37,89"8 e 52'50'35,27"
WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188'01'23,2"
com distâncía de 2.017,73 metros, até o Marco MA·35 de coordenadas geográficas 08'42'86"8 e 44,89 metros, 10'08'42,86"8 e
52'50'44,89"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
187'58'18,8" com distância de 2.015,76 metros, até o Marco
MA·34 de coordenadas geográficas 10'09'47,78"8 e 52'50'54,45"
WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 187'57'11,8"
com distância de 2.033,81 metros, até o Marco MA-33 de coorde·
nadas geográficas 10'10'53,27'8 e 52'51 '04,07"WGr., daí segue por
uma linha reta com azimute de 187'56'51,3" com distância de
2.104,40 metros, até o Marco MA·32 de coordenadas geográficas
10'12'01,04"8 e 52°51'14,02"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 188°02'59,5" com distância de 2.020,36 metros,
até O Marco MA·31 de coordenadas geográficas 10'13'06,09"8 e
52'51'23,69"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
188'09'16,1" com distância de 2.141,25 metros, até o Marco MA·
30 de coordenadas geográficas 10'14'15,01"8 e 52'51'34,07"WGr.,
daí segue por uma linha reta com azimute de 188'09'03,4" com
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, Ian.zfev. 1991.
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distância de 1.928,83 metros, até o Marco MA-29 de coordenadas
geográficas 10°15'17,10"8 e 52°51'43,42"WGr., daí segue por uma
linha reta com azimute de 188°08'35,6" com distância de 2.007,22
metros, até o Marco MA-28 de coordenadas geográficas 10°16'21,70"
8 e 52°51'53,14"WGr" daí segue por uma linha reta com azimute
de 188°09'22,8" com distância de 2.115,32 metros até o Marco MA-27
de coordenadas geográficas 10°17'29,79"8 e 52°52'03,40"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 188°09'02,4" com distância de 2.032,63 metros, até o Marco MA-26 de coordenadas
geográficas 10°18'35,21"8 e 52°52'13,26"WGr., daí segue por uma
linha reta com azimute de 188°09'01,0" com distância de 2.076,25
metros, até o Marco MA-25 de coordenadas geográficas
10°19'42,04"8 e 52°52'23,33"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 188°09'41,9" com distância de 1.977,79 metros,
até o Marco MA-24 de coordenadas geográficas 10°20'45,70"8 e
52°52'32,93"WGr" daí segue por uma linha reta com azimute de
188°12'10,0" com distância de 2.002,07 metros, até o Marco MA-23
de coordenadas geográficas 10°21'50,13"8 e 52°52'42,70"WGr" daí
segue por uma linha reta com azimute de 188°28'18,5" com distância de 1.985,91 metros, até o Marco MA-22 de coordenadas
geográficas 10°22'53,99"8 e 52°52'52,70"WGr., daí segue por uma
linha reta com azimute de 188°34'32,2" com distância de 2.030,52
metros, até o Marco MA-21-A=8AT-06 de coordenadas geográficas 10°23'59,27"8 e 52°53'03,04"WGr" dai segue por uma linha reta com azimute de 190°29'26,4" com distância de 855,20 metros,
até o Marco MA-21 de coordenadas geográficas 10°24'26,61"8 e
52°53'08,33"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
190°29'49,1" com distância de 1.966,37 metros, até o Marco MA20 de coordenadas geográficas 10°25'29,46"8 e 52°53'20,48"WGr.,
daí segue por uma linha reta com azimute de 190°30'37,1" com
distância de 1.970,04 metros, até o Marco MA-19 de coordenadas
geográficas 10°26'32,42"8 e 52°53'32,68"WGr., daí segue por uma
linha reta com azimute de 190°30'59,4" com distância de 1.948,79
metros, até o Marco MA-18 de coordenadas geográficas 10°27'34,70"
8 e 52°53'44,74"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 190°30'05,2" com distância de 2.018,76 metros, até o Marco
MA-17 de coordenadas geográficas 10°28'39,22"8 e 52°53'57,24"
WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°31'09,6"
com distância de 2.052,51 metros, até o Marco MA-16 de coordenadas geográficas 10°29'44,82"8 e 52°54'09,96"WGr., daí segue
por uma linha reta com azimute de 190°30'12,4" com distância
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.

404
de 2.096,66 metros, até o Marco MA-15 de coordenadas geográficas 10°30'51,82"8 e 52°54'22,94"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°30'28,3" com distância de 1.942,48 metros
até o Marco MA-l4 de coordenadas geográficas 10°31'53,91"8 e
52°54'34,97"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
109°32'48,8" com distância de 2.062,56 metros, até o Marco MA13 de coordenadas geográficas 10°32'59,81"8 e 52°54'47,79"WGr.,
daí segue por uma linha reta com azimute de 190°35'05,4" com
distância de 1.961,01 metros, até o Marco MA-12 de coordenadas
geográficas 10°34'02,47"8 e 52°55'00,03"WGr., daí segue por uma
linha reta com azimute de 190°35'14,1" com distância de 2.054,78
metros, até o Marco MA-11 de coordenadas geográficas 10°35'08,12"
8 e 52°55'12,85"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute
de 190°36'19,8" com distância de 1.983,47 metros, até o Marco
MA-lO de coordenadas geográficas 10°36'11,49"8 e 52°55'25,25"
WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°36'40,7"
com distância de 2.033,18 metros, até o Marco MA-09 de coordenadas geográficas 10°37'16,44"8 e 52°55'37,98"WGr., daí segue
por uma linha reta com azimute de 190°36'19,4" com distância
de 1.997,02 metros, até o Marco MA-08 de coordenadas geográficas 10°38'20,24"8 e 52°55'50,47"WGr" daí segue por uma linha reta com azimute de 190°34'13,6" com distância de 2.006,71 metros,
até o Marco MA-07 de coordenadas geográficas 10°39'24,36"8 e
52°56'02,98"WGr., daí segue por uma linha reta com azímute de
190°08'53,7" com distância de 2.047,95 metros, até o Marco
MA-06 de coordenadas geográfícas 10°40'29,88"8 e 52°56'15,27"
WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°08'24,9"
com distância de 2.103,96 metros, até o Marco MA-05 de coordenadas geográficas 10°41'37,20"8 e 52°56'27,88"WGr., daí segue
por uma linha reta com azimute de 190°11'22,4" com distância
de 2.003,90 metros, até o Marco MA-04 de coordenadas geográficas 10°42'41,31"8 e 52°56'39,96"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°11'21,9" com distância de 2.121,05 metros,
até o Marco MA-03 de coordenadas geográficas 10°43'49,16"8 e
52°56'52,74"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
190°12'33,8" com distância de 2.036,04 metros, até o Marco
MA-02 de coordenadas geográficas 10°44'54,20"8 e 52°57'05,03"
WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 191°06'27,4"
Com distância de 1.964,42 metros, até o Marco MA-01 de coordenadas geográficas 10°45'56,93"8 e 52°57'17,89"WGr., daí segue
por uma linha reta com azimute de 191°06'32,2" com distância
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de 2.017,70 metros, até o Marco MC-02=8AT-02 de coordenadas
geográficas 10°47'01,28"8 e 52'57'31,10"WGr., situado na margem esquerda da Rodovia BR-080, sentido 8antarém/PA - Xavantina e na confrontação com a Fazenda Estrela D'Alva e Parque Indígena Xingú. Sul: Daí segue pela referida rodovia no sentido para 8antarém/PA com uma extensão em linha reta de 15 KM
(quinze quilômetros) até o Marco MC-01 =8AT-Ol de coordenadas geográficas 10'46'37,82"8 e 53'05'47,16"WGr., situado no
cruzamento da margem direita do Rio Xingu com o lado esquerdo
da Rodovia BR·080 sentido Cachimbo-Xavantina, o referido local
está localizado também onde é a passagem da balsa, daí segue
atravessando o Rio Xingú até o Marco 13 de coordenadas geográficas 10'46'35,83"8 e 53'06'03,73"WGr., daí segue pela referida
rodovia no sentido Santarém, com azimute de 276'08'50,0" com
distância de 2.556,52 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas 10'46'26,35"8 e 53°07'27,31 "WGr., daí segue pela referida
rodovia, com azimute 286'40'08,3" com distância de 276,80 metros até o Marco 15 de coordenadas geográficas 10'46'23,71"8 e
53'07'36,02"WGr., daí segue pela referida rodovia com azimute de
304'09'01,3" com distância de 18.434,35 metros, até o Marco 17
de coordenadas geográficas 10°40'43,48"8 e 53'15'55,49"WGr., daí
segue pela referida rodovia com azimute de 304'03'24,4" com distância de 8.030,56 metros, até o Marco 18 de coordenadas geográficas 10'38'15,57"8 e 53'19'33,21'WGr., daí segue pela referida estrada com azimute de 290'12'59,2" com distância de 12.459,74
metros, até o Marco 01 de coordenadas geográficas 10'35'58,10"8
e 53'26'00,01 "WGr., situado no cruzamento da margem esquerda
do Córrego J arininho com margem esquerda da Rodovia BR-080.
Oeste: Daí segue por uma linha reta com azimute de 08'48'29,8"
com distância de 9.868,05 metros, até o Marco 02 de coordenadas
geográficas 10'30'41,26"8 e 53°25'07,85"WGr., daí segue por uma
linha reta com azimute de 08'46'31,6" com distância de 9.982,61
metros, até o Marco 03 de coordenadas geográficas 10'25'20,71"8
e 53'24'15,31"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
08'44'41,1" com distância de 9.971,44 metros, até o Marco 04 de
coordenadas geográficas 10'20'00,47"8 e 53'23'23,06"WGr., situado na margem esquerda de um córrego sem denominação, daí
segue por uma linha reta com azimute de 08'42'30,4" com distância de 16.021,07 metros, até o Marco 05 de coordenadas geográficas 10°14'38,59"8 e 53'22'30,80"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 08'39'47,8" com distância de 9.935,70
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metros, até o Marco 06 de coordenadas geográficas 10°09'19,41"8
e 53°21'39,29"WGr., daí, segue por uma linha reta com azimute de
08°37'17,1" com distância de 9.974,11 metros, até o Marco 07 de
coordenadas geográficas 10°03'58,94"8 e 53°20'47,87"WGr., dai
segue por uma linha reta com azimute de 08°35'09,9" Com distância de 2.036,55 metros, até o Marco 08=MC-02 de coordenadas geográficas 10°02'53,50"8 e 53°20'37,41 "WGr., dai segue por
uma linha reta com azimute de 23°18'01,7" com distância de
1.101,87 metros, até o Marco MA-03 de coordenadas geográficas
10°02'21,35"8 e 53°20'21,59"WGr., situado na cabeceira de um
igarapé sem denominacão afluente da margem esquerda do Rio
Jarina ou Juruna, dai segue pelo referido igarapé no sentido jusante até a sua confluência de um outro igarapé sem denominação, Marco MA-04 de coordenadas geográficas 10°00'02,99"8 e
53°21'41,00"WGr., daí segue por este segundo igarapé no sentido montante, até a sua cabeceira, Marco MA-05=8AT-05 de
coordenadas geográficas 09°58'13,82"8 e 53°27'48,60"WGr., dai
segue por uma linha reta com azimute de 303°53'06,8" com distância de 1.997,47 metros, até o Marco MA-06 de coordenadas
geográficas 09°57'37,19"8 e 53°28'42,74"WGr., situado na cabeceira de um igarapé sem denominação, afluente da margem direita do Rio Iriri Novo; daí segue pelo referido igarapé, no sentido
jusante até a sua confluência de um outro igarapé sem denominação, Marco 07 de coordenadas geográficas 09°58'15,06"8 e
53°30'00,96"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
00°15'12,9" com distância de 1.999,63 metros, até o Marco MA07A de coordenadas geográficas 09°57'10,01"8 e 53°30'00,17"
WGr., dai segue por uma linha reta com azimute de 00°14'55,2"
com distância de 2.000,06 metros, até o Marco MA-07B de coordenadas geográficas 09°56'04,96"8 e 53°29'59,39"WGr., dai segue
por uma linha reta com azimute de 00°14'38,7" com distância de
1.999,91 metros, até o Marco MA-07C de coordenadas geográficas
09°54'59,90"8 e 53°29'58,62"WGr., dai segue por uma linha reta
com azimute de 00°14'14,8" em distância de 2.002,77 metros, até
o Marco MA-07D de coordenadas geográficas 09°53'54,76"8 e
53°29'57,85"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
00°13' 42,8" com distância de 2.078,09 metros, até o Marco MA07E de coordenadas geográficas 09°52'47,16"8 e 53°29'57,07"
WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 00°13'23,4"
com distância de 2.251,61 metros, até o Marco MA-07F de coorCoL Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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denadas geográficas 09'51'33,92"8 e 53'29'56,23"WGr., daí segue
por uma linha reta com azimute de 00°13'19,5" com distância de
3.374,70 metros, até o Marco MA-07G de coordenadas geográficas
09'49'44,14"8 e 53°29'54,97"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 00°13'13,6" com distância de 202,74 metros, até o
Marco MA-07H de coordenadas geográficas 09°59'37,55"8 e
53°29'54,90"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
00'13'09,0" com distância de 1.997,20 metros, até o Marco MA071 de coordenadas geográficas 09'48'32,58"8 e 53°29'54,16"
WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 00'13'00,2"
com distância de 2.149,40 metros, até o Marco MA- 07J de coor·
denadas geográficas 09'47'22,67"8 e 53°29'53,37"WGr., daí segue
por uma linha reta com azimute de 00°12'52,6" com distância de
1.876,91 metros, até o Marco MA- 07L de coordenadas geográficas 09°46'21,62"8 e 53'29'52,68"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 357'27'12,0" com distância de 2.060,19 metros,
até o Marco MA· 07M de coordenadas geográficas 09'45'14,64"8
e 53'29'55,19"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
353'42'25,8" com distância de 2.005,29 metros, até o Marco MA07N de coordenadas geográficas 09'44'09,75"8 e 53'30'01,91"
WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 353'42'15,8"
com distância de 969,29 metros, até o Marco MA-08=8AT-08 de
coordenadas geográficas 09'43'38,39"8 e 53'30'05,16"WGr., situado na cabeceira de um igarapé sem denominação, daí segue
pelo referido igarapé no sentido jusante até sua confluência em
um outro igarapé sem denominação, Marco MA-09, inicial da
descrição deste perímetro.

Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.zfev. 1991.
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(28)

DECRETO DE I? DE FEVEREIRO DE 1990 (')
Cria o Comitê de Controle das Empresas Estatais e dá. outras províâêncies.

O PRESIDEN'l'E DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista as disposições do art. 57 da Lei 8.028, de 12 de abril de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica criado, no âmbito do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, o Comitê de Controle das Empresas
Estatais (CCE), com a atribuição de compatibilizar decisões setoriais relativas às empresas estatais com a po lítica macroeconômica.

§ I? Cabe aos órgãos representados no CCE prestar-lhe
todo o apoio técnico e administrativo.
§ 2? Os membros do CCE não farão jus a qualquer remuneração pela participação nas reuniões.
§ 3? Consideram-se empresas estatais, para os fins deste
decreto, as empresas públicas, as sociedades de economia mista
e suas subsidíárias e todas as demais empresas controladas, direta ou indiretamente, pela União.

Art. 2? Observado o disposto no caput do artigo anterior,
compete ao CCE estabelecer diretrizes e parâmetros gerais, setoriais ou específicos, para:
I
fixação de preços e tarifas públicas;
II
salários e gastos com pessoal e encargos sociais;
111
execução e revisão orçamentária;
IV
financiamento e endividamento, inclusive refinanciamento da divida externa;
V - administração dos haveres da União;
VI - outras questões pertinentes às operações das empresas estatais.
(*) Retificado no DO de 6.2.1991 (v. pág. 449 deste volume).
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Parágrafo único. O CCE poderá excluir do sistema de autorização prévia de que trata o art. 3? as empresas que se obrtguem a cumprir programa de gestão, por ele aprovado, com metas parciais e finais que contemplem melhoria de produtividade,
redução real de transferências orçamentárias ou do endividamento.
Art. 3? Para dar cumprimento ao disposto nos artigos anteriores, os pleitos de cada empresa estatal serão previamente
encaminhados aos órgãos competentes, que, em caráter obrigatório e sem prejuízo de suas atribuições específicas, elaborarão
parecer sobre as propostas apresentadas pelas empresas e os
encaminharão à apreciação do CCE.
Art. 4? As deliberações do CCE serão submetidas à homologação do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 5? O CCE será presidido pelo Secretário-Executivo
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e composto, ainda, pelos titulares dos seguintes órgãos:
I
Secretaria Especial de Política Económica;
II
Secretaria Nacional de Planejamento;
UI
Secretaria Nacional de Economia;
IV
Secretaria da Fazenda Nacional;
V
Secretaria Executiva do Ministério da Infra-Estrutura;

Art. 6? As empresas estatais prestarão as informações e
os esclarecimentos que forem solicitados pelo CCE.
§ 1'? A inobservância do disposto, neste artigo, nos prazos
estabelecidos pelo CCE, importará imediata interrupção da análise dos pleitos de interesse da empresa pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que comunicará a írregularidade aos órgãos competentes, para fins de apuração da responsabilidade dos dirigentes da respectiva entidade.
§ 2? O CCE poderá solicitar a presença de representantes
dos Ministérios e dirigentes das empresas estatais, bem assim,
de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para
participar de suas reuniões.
Art. 7? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
encaminhará, bimestralmente, ao Presidente da República, relaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(11:149-436. jan.Zfev. 1991.
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tório circunstanciado, elaborado pelo CCE, informando sobre a
situação orçamentária e financeira das empresas estatais e sobre
o cumprimento de suas deliberações.
Art. 8? O CCE criará grupo de trabalho para, no prazo de
cento e vinte dias, a contar de sua instalação, elaborar projetos

de Estatuto das Empresas Estatais, com os seguintes objetivos:
I - transformar as empresas em organização ágeis e
flexíveis com características empresariais, refletindo a imagem
de modernidade do Estado;
II - limitar sua atuação às áreas de interesse estratégico
para a ação do Estado;
III - o brigar o uso de sistema de gestão e controle por resultados, com autonomia condicionada aos resultados alcançados e com sistema de recompensa e punição para a organização.
seus dirigentes e empregados, em função dos resultados alcançados;
IV - estabelecer relacionamento com empregados que privilegie a competência;
V - estabelecer que a sobrevivência de cada empresa dependerá diretamente do cumprimento de sua missão e do atingimento dos resultados.
Art. 9? Sem prejuizo de suas atribuições legais e estatutárias, cabe aos conselheiros representantes do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, nos Conselhos de Administração e Fiscal, zelar pelo cumprimento das decisões do CCE que
lhes sejam comunicadas.
§ I?

As entidades de que trata o § 3? do art. I? procederão

às necessárias alterações em seus estatutos, de modo a incluir,

nos Conselhos de Administração e Fiscal, um representante do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 2? As alterações dos estatutos de que trata o parágrafo
anterior serão realizadas na primeira assembléia geral de acionistas que se realizar, a partir da data de publicação deste decreto.
§ 3? As entidades estatais que não possuam, em sua estrutura, assembléia geral de acionistas, farão realizar as alterações
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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de que trata o § l?, no prazo de trinta dias, contados da data de
publicação deste decreto.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, I? de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da Repúblcia.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

(29)

DECRETb DE I? DE FEVEREIRO DE 1991
Institui a Comissão Coordenadora das
Atividades de Defesa Econômica e dá. outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É instituída a Comissão Coordenadora das Atividades de Defesa Econômica, com a atribuição de coordenar, SU~
pervisionar e propor aperfeiçoamento às ações integradas dos
órgãos da Administração Pública, relativas à operação dos mecanismos de defesa econômica.
Art. 2? A comissão, coordenada pelo Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é composta de representante:
I
da Secretaria Nacional de Direito Econômico;
II
da Secretaria Nacional de Economia
III
da Secretaria Especial de Política Econômica;
IV
da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça;
V
da Secretaria Executiva do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento;
VI - da Superintendência Nacional do Abastecimento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-4'36, jarn/fev. 1991.
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Parágrafo único. A Secretaria Executiva da comissão será
exercida pelo representante da Secretaria Nacional de Direito
Econômico, que substituirá o Coordenador nas suas faltas e impedimentos.
Art. 3? A convite do Coordenador ou do SecretárioExecutivo poderão participar das reuniões da comissão representantes de órgãos e entidades governamentais, de outras instituições, pessoas de notório saber sobre temas correlacionados
à defesa econômica ou representantes da sociedade.
Art. 4? A participação na comissão será considerada como
de relevante interesse público e não será remunerada.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, I? de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
(301

DECRETO DE I? DE FEVEREIRO DE 1991

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 41, §
3?, da Constituição, resolve
EXCLUIR
do Anexo VI ao Decreto n? 99.362111, de 2 de julho de 1990, a
partir de 3 de julho de 1990, os servidores constantes do anexo a
este decreto, ex-integrantes do Quadro/Tabela Permanente da
Superintendência Nacional do Abastecimento.
Brasília, I? de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está

publicado no DO de 4.2.1991, págs , 2450/2451.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2553, jul.Zago. 1990.
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(31)

DECRETO DE I? DE FEVEREIRO DE 1991
Cria o Programa de Fomento à Comoetitivíâede Industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. l? Fica criado o Programa de Fomento à Competitividade Industrial com o objetivo de:
I - desenvolver os setores de tecnologia de ponta, entre
os quais os de informática, química fina, biotecnologia, mecânica de precisão e de novos materiais;
II - promover a reestruturação dos setores industriais
que possam alcançar preços e qualidades em padrões internacionais;
IH - oferecer apoio financeiro para a exportação de produtos de longo ciclo de fabricação;
IV - direcionar recursos para o financiamento da capacitação tecnológica em setores prioritários.
Art. 2? A alocação de recursos no âmbito do programa se
subordinará às prioridades e critérios definidos no Programa de
Competitividade Industrial (PCI).
Art. 3? Terão acesso aos financiamentos de que trata este
programa as empresas privadas brasileiras constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Art. 4? O acesso ao financiamento será restrito a projetos
previamente credenciados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de acordo com as prioridades definidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único. O credenciamento poderá ser feito pelo
Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), nos casos de projetos
a serem implantados na região Nordeste.
Art. 5? Os recursos para o financiamento do Programa resultarão da colocação de Titulos de Desenvolvimento Econômico (TDE).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1);149-436, jan.zfev. 1991.
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Art. 6~ São agentes financeiros do programa as instituições credencíadas pelo Banco Central do Brasil e autorizadas a
emitir TDE.
Art. 7? As taxas de empréstimo não poderão exceder o limite de doze por cento ao ano, acrescidas da Taxa Referencial.
Art. 8? Fica o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento autorizado a reduzir as taxas de empréstimo mencionadas no artigo anterior, bem assim dispor sobre prazos mínimos
e demais condições financeiras.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

(321

DECRETO DE I? DE FEVEREIRO DE 1991
Cria Comissão Lnterminieteriel para
elaborar proposições relativas à Legieleçéo
Trabalhista.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição
DECRETA:
Art. I? Fica instituída Comissão Intermínisterial para elaborar, no prazo de quarenta e cinco dias, contado a partir de
sua instalação, proposta de revisão da legislação vigente que rege as relações entre capital e trabalho.
Art. 2? Compete à Comissão Interministerial:
I - examinar a legislação trabalhista vigente;
II - apresentar recomendações com vistas à adequação
da legislação trabalhista às novas condições econômicas e
políticas do País;
H I - apresentar proposta de projetos de lei e outros atos
que se fizerem necessários ao cumprimento do objetivo a que se
refere o artigo anterior.
Col. Leis Rep. F'ed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, janv/fev. 1991.
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Art. 3? A Comissão Interministerial é composta de representantes dos seguintes órgãos:
I - Secretaria Nacional do Trabalho do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, que a presidirá;
H - Secretaria Especial de Política Econômica do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
IH - Secretaria Executiva do Ministério da Justiça.
Parágrafo único. A comissão poderá convidar representantes de trabalhadores e empresários, definindo sua competência e forma de participação.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, I? de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Magri

(33)

DECRETO DE 7 DE FEVEREIRO DE 1991
Altera a composição da comissão constituída pelo Decreto n:' 99.503(\), de 3 de se·
tembro de 1990, com a finalidade de reexaminar a matriz energética nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II, IV e VI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto n? 99.288, de 6 de junho de
1990,
DECRETA:
Art. I? O art. 2? do Decreto n? 99.503, de 3 de setembro de
1990, passa a vigorar com a seguinte alteração:
(l)

Coleção das leis. Brasília, 182(5):3036, set-/out. 1990.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149·436, ian.zfev. 1991.
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«Art. 2?
IX - um representante da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(34)

DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991
Autoriza Gianfranco Rossi, de nacionalidade italiana, a adquirir imóvel rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3? da Lei n? 5.709, de 7 de outubro de
1971, e no art. 7?, § 5?, do Decreto n? 74.965, de 26 de novembro
de 1974,
DECRETA:
Art. I? Fica Gianfranco Rossi, de nacionalidade italiana,
autorizado a adquirir os imóveis rurais denominados Fazenda
Flórida, com a área de 927,5044ha (novecentos e vinte e sete hectares, cinqüenta ares e quarenta e quatro centiares) e Fazenda
Califórnia, com a área de 427,8010ha (quatrocentos e vinte e sete
hectares, oitenta ares e dez centiares), totalizando a área de
1.355,3054ha (hum mil, trezentos e cinqüenta e cinco hectares,
trinta ares e cinqüenta e quatro centiares), situados no município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul, cuja
planta e memorial descritivo constam do processo Incra-DR-16
n? 1579/85.
Art. 2? A autorização de que trata o presente decreto objetiva a exploração agropecuária, de acordo com o projeto aprovaCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.zfev. 1991.
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do pelo então Ministério da Reforma e do Desenvolvimento
Agrário (Mirad).
Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 15 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Antonio Cabrera Mano Filho

(35)

DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991
Mantém concessões, permissões e autorizações nos casos que menciona e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam mantidas as concessões, permissões e autorizações vigentes, outorgadas para:
I - funcionamento de empresas de mineração, de navegação aquaviária e de energia elétrica;
II - derivação de águas, bem assim a pesquisa e lavra de
recursos e jazidas minerais;
IH --'. exploração de serviços de energia elétrica e de transportes aquaviário e ferroviário.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos demais títulos de direitos minerários.
Art. 2? O Ministro de Estado da Infra-Estrutura declarará, mediante portaria, as concessões, permissões e autorizações
ou demais títulos de que trata o artigo anterior.
Art. 3? Ficam ressalvados os efeitos das declarações de
utilidade pública para fins de desapropriação ou de instituição
de servidão administrativa relativas a processos judiciais em
curso ou àqueles transitados em julgado há menos de dois anos
anteriores à vigência deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, ian.vfev. 1991.
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Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5? Declaram-se revogados os decretos relacionados
no anexo.
Brasília, 15 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Sílva

o

anexo está publicado no Suplemento ao DO n:' 32, de 18.2.1991, págs.

1/248.

(36)

DECRETO DE 18 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública a Casa
Transitória André Luíz/Sorocaba/SP e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Casa Transitória André Luiz, com sede na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 33.523/691;
Asociacão das Auxiliares Missionárias Bertoni, com sede
na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo (Processo MJ
n? 23.915/73);
Assistência e Promoção Social Exército da Salvação, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ
n? 11.673/74);
Asilo dos Velhos José Franco Craveiro, com sede na Cidade
de Socorro, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 14.710/74);
Fundação Francisca Feitosa, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo MJ n? 71.900/75);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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Hospital Santa Terezinha, com sede na Cidade de Palmitinho, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n? 76.983/77);
Fundação Assistencial Viçosense, com sede na Cidade de
Viçosa, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 2.869/90).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasília, 18 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(37)

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Hídro Elétrica do
São Francisco (Chesf), as áreas de terra que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf}, as áreas de terra
situadas na faixa de 70,00m (setenta metros) de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão em 500KV. com origem na Subestação Paulo Afonso, no Municipio de Paulo Afonso, Estado
da Bahia, e término na Subestação Messias, no Município de
Messias, Estado de Alagoas, necessárias à passagem de linha
de transmissão conforme projeto e planta constantes do Processo n? 27000.006816/89-62.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de qe trata este decreto, podendo a concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção,
conservação e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Chesf fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n'' 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. -5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Ozires Silva

(381

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas 5.A. (Escelsa), as áreas de terra que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.Zfev. 1991.
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em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643,
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e
Decreto- Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,

de
16
de
no

DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa) , as áreas de terra situadas na faixa variável de 4,00m (quatro metros) a 20,00m (vinte
metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
existente a ser reconstruída, com origem na estrutura n? 1.3 e
término na estrutura n? 5 da referida linha de transmissão, no
Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, necessárias à
passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta
constantes do Processo n:' 27100.000461/89-14.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Escelsa fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à institu ição da servidão prevista nestê decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei ri?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Ozires Sil va

(39)

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins

de instituição de servidão administrativa
em favor da Espírito Santo Centrais Elétri-

cas S.A. (Escelsa), as áreas de terra que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei ri? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), as áreas de terra situadas na faixa variável de 7,50 (sete metros e cinqüenta centímetros) a 12,00m (doze metros) de largura, tendo como eixo a linha
de transmissão em 34,5kV, com origem na Subestação Alto Lage e término na Subestação Príncipe, no Município de Vitória,
Estado do Espírito Santo, necessárias à passagem de linha de
transmissão conforme projeto e planta constantes do Processo
n? 27100.002684/89-71.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.
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elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
corno suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado. ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.

Art. 3? A Escelsa fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n~ 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Ozires Silva

(40)

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Centrais Elétricas do Sul do
Brasil s.A. (Eletrosul), as áreas de terra
que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, e no Decreto- Lei n? 3.365, de 21 de junho de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.vfev. 1991.
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1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul), as áreas de terra situadas na faixa de 40,00m (quarenta metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão de 230kV, com origem na Subestação
Guaira, de propriedade da Companhia Paranaense de Energia
(Copel) e término na Subestação Eldorado, de propriedade da
Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul S.A.
(Enersul), nos Municipios de Guaíra, Estado do Paraná e Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul, necessários à passagem de linha de transmissão conforme projeto e planta constantes do Processo n? 703.344/81-0.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares de
energia elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como ainda, o acesso à área de servidão do próprio
serviente; desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3~ A Eletrosul fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
IT AMAR FRANCO
Ozires Silva

(41)

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
S.A. (Celg), nas áreas de terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PPRSIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Centrais
Elétricas de Goiás S.A. (Celg), as áreas de terra situadas na faixa de 16,00m (dezesseis metros) de largura, tendo como eixo a
linha de transmissão em 138kV, com origem na Subestação Xavantes e término na Subestação Daia, nos municípios de Goiânia e Anápolis, Estado de Goiás, necessárias à passagem de linha de transmissão conforme projeto e planta constantes do
Processo n? 27100.002614/88-13.
Art. 2? Fica conhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149·436. jan.lfev. 1991.
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como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3~ A Celg fica autorizada a promover e executar, com
recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de
1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
IT AMAR FRANCO
Ozires Silva
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DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S.A. (Eletrosul), as áreas de terra
que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul), as áreas de terra situadas na faixa variável de 50,00m (cinqüenta metros) a 83,00m
(oitenta e três metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão Areia - Curitiba e término da Subestação de São
Mateue, no Município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná,
necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n? 27100.003817/88-28.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Eletrosul fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.

Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Ozires Silva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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(43)

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de inetituiceo de servidão administrativa,

em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), as áreas de terra que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa, em favor da Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), as áreas de terra situadas na faixa variável de O,OOm (zero metro) a 6,00m (seis metros)
de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 34,5KV.
com origem na Subestação Cariacica e término na Subestação
Braspérola, no Município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme
projeto e planta constante do Processo n:' 27100.003224/89-05.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
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Art. 3? A Escelsa fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de fevereiro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Ozires Sílva

(44)

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Esplríto Santo Centrais Eletricas S.A. (Escelsa), as áreas de terra que
menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa, em favor da Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), as áreas de terra situadas na faixa de 20,00m (vinte metros) de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão em 69KV, com origem na Subestação Mimoso do Sul e término na Subestação Bom Jesus do NorCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149·436. jan./fev. 1991.
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te, nos Municípios de Mimoso do Sul e Bom Jesus do Norte,
Estado do Espírito Santo, necessárias à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e plantas constantes do Processo
n? 27100.001185/89-76.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Escelsa fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Ozires Silva

(45)

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Light - Serviços de Eletricidade S.A., as áreas de terra que menciona.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa, em favor da LightServiços de Eletricidade S.A., as áreas de terra situadas na faixa de 15,00 (quinze metros) de largura, tendo como eixo a linha
de transmissão em 138kV, com início no ponto A, da LT São
José-Meriti e término na futura Subestação de Transição Canal,
de propriedade da CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos, nos Municípios de São João do Meriti e Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n? 27104.000286/89-81.

Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Ligth fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan.lfev. 1991.

432
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
IT AMAR FRANCO
Ozíres Silva

(46)

DECRETO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa,
em favor da Companhia de Eletriciade do
Est_ado do Rio de Janeiro S.A. (Ceri), as
áreas de terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro S.A. (Cerj), as
áreas de terra situadas na faixa variável de 14,OOm (quatorze
metros) a 28,00m (vinte e oito metros) de largura, tendo com eixo a linha de transmissão em 138kV, com início na Subestação
Porto do Carro e término nas Subestações Alcalis e Arraial do
Cabo, nos Municípios de Arraial do Cabo e São Pedro D' Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, necessárias à passagem de linhas de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n? 27100.002314/89-52.
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Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente. desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Cerj fica autorizada a promover e executar, com
recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de
1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Ozires Silva
(47)

DECRETO DE 22 DE FEVEREIRO DE 1991
Extingue o Consulado em Mendoza.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e na forma
do art. 32 do Decreto n? 99.578, de 10 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I?
Argentina.

Fica extinto o Consulado em Mendoza, República
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.

434
Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 3? Fica revogado o Decreto n? 85.151 111, de 15 de setembro de 1980.
Brasília, 22. de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

(48)

DECRETO DE 22 DE FEVEREIRO DE 1991
Cria a Comíeeeo de Conservação de
Energia na Administração Federal (CCEAF).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a Comissão de Conservação de Energia na Administração Federal (CCEAF), destinada a promover
as medidas necessárias à fiel e pronta execução do Decreto n?
99.656 111, de 26 de outubro de 1990.
Art. 2? Os membros da CCEAF serão designados pelo
Secretário-Geral da Presidência da República dentre servidores
representantes da Subsecretaria-Geral, da Secretaria da Administração Federal eda Secretaria da Ciência e Tecnologia, da
Presidência da República, bem assim da Secretaria Nacional de
Energia do Ministério da Infra-Estrutura, do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) e da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
Art. 3? Caberá à Secretaria da Administração Federal assegurar o suporte administrativo para a consecução dos objetivos propostos.
(1) Coleçeo das Leis. Brasília, (6):321, jul.Zset. 1980.
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3344, set./out. 1990.
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Art. 4? Os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal deverão assegurar o apoio necessário para o exercício
das atribuicões da CCEAF.
Art. 5? A participação nos trabalhos da CCEAF não será
remunerada.
Art. 6?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 22 de fevereiro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(49) DECRETO DE 26 DE FEVEREIRO DE 1991
Cria a Embaixada do Brasil na República do Malauí.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a Embaixada do Brasil na República
do Malaui.
Art. 2? A Missão de que trata o artigo anterior será cumulativa com a Embaixada do Brasil em Lusaca, República de
Zâmbia.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
(50) DECRETO DE 26 DE FEVEREIRO DE 1991
Transfere dotações consignadas no Orçamento Fiscal da União, e dá outras
providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):149-436, jan./fev. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 2?, inciso I, II e III da Lei n:' 8.029,
de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? São transferidas à Biblioteca Nacional, ao Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural e ao Instituto Brasileiro de
Arte e Cultura, para atender à programação indicada no Anexo
I deste decreto, as dotações orçamentárias consignadas, respectivamente, à Fundação Nacional Pró-Leitura, à Fundação Nacional Pró-Memória e às Fundações Nacional de Arte, Nacional
de Artes Cênicas e do Cinema Brasileiro, constantes do Anexo
II deste decreto.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelas entidades constantes do Anexo II deste decreto deverão
ser deduzidos das dotações ora transferidas.
Art. 3? Aplicam-se à programação constante do Anexo I
deste decreto as disposições previstas no Decreto n? 21, de I? de
fevereiro de 1991.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 27.2.1991, págs. 3620/3625.
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REPUBLICAÇÕES

RESOLUÇAO
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos termos do art. 52, incisos V e VIU da Constituição, e eu, NELSON
CARNEIRO, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 85, DE 1990 1'1
Autoriza a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel) a contratar
quatro operações de crédito externo:

Art. I? É a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
(Embratel) autorizada a contratar quatro operações de crédito
externo, com a garantia da União, no valor global de até US$
311,895,000.00 (trezentos e onze milhões, oitocentos e noventa e
cinco mil dólares americanos), dos quais até US$293,232,805.00
(duzentos e noventa e três milhões, duzentos e trinta e dois mil,
oitocentos e cinco dólares americanos), a serem contratados nessa moeda e US$18,662,195.00 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e cinco dólares americanos), a
serem contratados em ECU, equivalendo, à taxa de paridade de
US$1,33 (um dólar e trinta e três centavos) por ECU, a ECU
14.031.732,00 (quatorze milhões, trinta e uma mil, setecentas e
trinta e duas unidades monetárias da Comunidade Econômica
Européia), junto ao Credit Lyonnais, ao Bank Brussels Lambert
S.A. e ao Export-Import Bank of the United States (Eximbank),
destinadas ao financiamento parcial do Projeto da Segunda Geração do Sistema Brasileiro de Telecomunicações por Satélite
(SBTS).
(*) Republicada por ter

saído com incorreções do original, no DO de

21.12.1990, pág. 25537.
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Parágrafo único. As operações autorizadas no caput deste
artigo serão efetuadas com observância das seguintes condições
básicas:
I - Credor: Credit Lyonnais:
a) valores: US$78,093,000.00 (setenta e oito milhões e noventa e três mil dólares americanos) e ECU 14.031.732,00 (quatorze
milhões, trinta e uma mil, setecentos e trinta e duas unidades
monetárias da Comunidade Econômica Européia);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de um
por cento ao ano, acima da Libor de seis meses, durante o
período de carência, bem assim à taxa fixa de 9,65% ao ano durante o período de pagamento;
c] amortização: em dólares americanos, inclusive a parcela
desembolsada em ECU e em quatro secções tranches de vinte
prestações semestrais iguais e consecutivas, iniciando-se o pagamento de duas delas seis meses após o lançamento do primeiro satélite (previsto para março ou abril de 1994), e o das demais, seis meses após o lançamento do segundo satélite (previsto para outubro ou novembro de 1994);
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exigivel semestralmente;
e) seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
f) comissão de administração (Management Fee): 0,5% sobre o valor do contrato, paga após a emissão do Certificado de
Autorização pelo Banco Central do Brasil;
g) comissão de agenciamento (Agency Fee): 0,125% sobre o
valor do contrato, paga após a emissão do Certificado de Autorização pelo Banco Central do Brasil.
II ~ Credor: Bank Brussels Lambert S.A.:
a) valor: US$17 ,651, 724.00 (dezessete milhões, seiscentos
e cinqüenta e um mil, setecentos e vinte e quatro dólares, americanos);

b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de
9,65% ao ano, durante tanto o período de carência quanto o de
pagamento;
c) amortização: em duas secções tranches de vinte prestações semestrais iguais e consecutivas cada, iniciando-se o pagaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):437-442, jan./fev. 1991.
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menta da primeira seis meses após o lançamento do primeiro
satélite (previsto para março ou abril de 1994), e o da segunda
seis meses após o lançamento do segundo satélite (previsto para
outubro ou novembro de 1994);
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exígivel semestralmente;
e) seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
f) comissão de administração (Management Fee): 0,5% sobre o valor do contrato, paga após a emissão do Certificado de
Autorização pelo Banco Central do Brasil;

III - Credor: Credit Lyonnais:
a) valor: US$19,181,900.00 (dezenove milhões, cento e oitenta
e um mil e novecentos dólares americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de um
por cento ao ano, acima da Libor;
c) amortização: em dez prestações iguais e consecutivas, relativas a cada desembolso, sendo a primeira paga seis meses
após o respectivo desembolso;
d) comissão fixa (Fiat Fee): 0,375% sobre o valor do contrato, paga após a emissão do Certificado de Autorização pelo
Banco Central do Brasil;
e) comissão de agenciamento (Agency Fee): 0,125% sobre o
valor do contrato, paga após a emissão do Certificado de Autorização pelo Banco Central do Brasil;
IV - Credor: Export-Import Bank of The United States
(Eximbank):
a) valor: US$178,305,469.00 (cento e setenta e oito milhões,
trezentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove dólares
americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa fixa de
9,65% ao ano, durante tanto o período de carência quanto o de
pagamento;
c) amortização: em duas secções tranches de vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, iniciando-se o pagamento
da primeira seis meses após o lançamento do primeiro satélite
(previsto para março ou abril de 1994), e o da segunda seis meColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{l):437-442. jan./fev. 1991.
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ses após o lançamento do segundo satélite (previsto para outubro ou novembro de 1994);
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados;
e) seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso do empréstimo.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua PUM
blicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.

SENADOR NELSON CARNEIRO
Presidente

DECRETO
DECRETO N? 24, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991 1*1
Dispõe sobre as ações visando à protecão do meio ambiente em terras indígenas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A proteção do meio ambiente em terras indígenas
e seu entorno, de que tratam as Leis n?s 6.001(1), de 19 de dezembro de 1973, e 6.938 (2 ), de 31 de agosto de 1981, constitui encargo da União e será realizada na forma prevista neste decreto.
Art. 2? Para cumprimento do disposto no artigo anterior
serão elaborados projetos específicos em áreas consideradas
prioritárias definidas pelo órgão federal de assistência ao índio
em comum acordo com a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, objetivando ações de equilíbrio ecológico
(*) Pub lir- "o no DO de 5.2.1991 (v. pág. 440 deste volume).

(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):150, out./dez. 1973.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):47, juL/set. 1981.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):437-442, jan./fev. 1991.
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das terras indígenas e seu entorno; como condição necessária
para a sobrevivência físico e cultural das populações indígenas.
Parágrafo único. Os projetos de que tratam este artigo
contemplarão:
a) diagnóstico ambiental, para conhecimento da situação,
como base para as intervenções necessárias;
b) recuperação das áreas que tenham sofrido processo de
degradação de seus recursos naturais;
c) controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente modificadoras do meio ambiente, mesmo daquelas desenvolvidas fora dos limites das áreas que afetam;
d) educação ambiental, dirigida às populações indigenas e à
sociedade envolvente, visando a participação consciente na proteção ao meio ambiente nas terras indígenas;
e) identificação e difusão de tecnologias, indígenas e não
indígenas, consideradas apropriadas do ponto de vista ecológico.
Art. 3': A elaboração dos referidos projetos respeitará a
organização social e política, os costumes, as crenças e as tradições das comunidades indígenas.
Art. 4? A coordenação dos projetos mencionados no art. 2?
caberá à Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República e sua elaboração e execução serão realizadas pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e pelo órgão federal de assistência ao índio.
Parágrafo único. Para os fins previstos, neste artigo. serão
promovidas articulações com as áreas governamentais. entidades e associações civis e religiosas. cujo envolvimento nos projetos se faça necessário, de forma a assegurar o suporte técnico, científico e operacional indispensável à sua eficácia.
Art. 5? O Ministro de Estado da Justiça e o Secretário do
Meio Ambiente da Presidência da República, em ato conjunto,
quando necessário, definirão os mecanismos e instrumentos para o cumprimento deste decreto, inclusive quanto ao aporte de
recursos orçamentários e financeiros necessários à execução do
referido programa.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):437-442, ian.zfev. 1991:
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Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):437-442, jan./fev. 1991.

RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI N? 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991 (")
Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras
providências.

Retificação
Na página 455, segunda coluna, no art. 17, onde se lê:
§ I? São Arquivos Federais o Arquivo Nacional, os do Poder Executivo ...
§ 2? São Arquivos Estaduais os arquivos do Poder Executivo, ...
Leia-se:
§ I? São Arquivos Federais o Arquivo Nacional do Poder
Executivo, ._.
§ 2? São Arquivos Estaduais o arquivo do Poder ExecutivO,o.o

LEI N? 8.170, DE 17 DE JANEIRO DE 1991 (")
Estabelece regras para a negociação de
reajustes das mensalidades escolares, e dá
outras providências.
(*) Publicada no DO de 9.1.1991 (v. pág. 443 deste volume).
(*) Publicada no DO de 18.1.1991 (v. pág. 443 deste volume),

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):443-449, jan.Zfev . 1991.
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Retificação
Na página 1329, segunda coluna, no § l? do art. I?, onde se

lê:
... no prazo mínimo de dez dias,
Leia-se:
... no prazo máximo de dez dias, ._.
No § 5? do art. I?, onde se lê:
... no caso de estabelecimento de ensino superior e será presidida pelo Delegado Regional do MEC, sem direito a voto e decidirá '"
Leia-se:
no caso de estabelecimento de ensino superior, e será
presidida pelo Delegado Regional do MEC, sem direito a voto, e
decidirá ...
0.0

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVISÚRIA N? 291, DE 3 DE JANEIRO
DE 1991
Dispõe sobre o reajustamento de aluguel na locaçâo predial urbana.

Retificação
Na página 125, 2? coluna, no art. I?, onde se lê:

... da Lei n'' 6.649, de 16 de março de 1979,
Leia-se:
... da Lei n'' 6.649, de 16 de maio de 1979, ...
Na página 126, I? coluna, no § 5? do art. 2?, onde se lê:
... o disposto nos §§ 2? e 3? do art. 53, conforme o caso.
Leia-se:
... o disposto nos §§ 2? e 3? do art. 53 da Lei n:' 6.649, de 16
de maio de 1979, conforme o caso.
Publicada no DO de 4.1.1991 (v. pág , 91 deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):443-449. jan./fev. 1991.
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No art. 5?, onde se lê:
... Lei n:' 6.649, de 16 de março de 1979,
Leia-se:
... Lei n:' 6.649, de 16 de maio de 1979, ...
MEDIDA PROVISORIA N? 294, DE 31 DE JANEIRO
DE 1991 1'1
Estabelece regras para a desindexação
da economia e dá outras providências.

Retificação
Na página 2313, 2? coluna, no art. 6?, § 1?, onde se lê:
... do contrato no mês de janeiro de 1991 e o dia 31 desse
mês e a TRD entre I? de fevereiro e o dia ...

Leia-se:
... do contrato no mês de janeiro de 1991 e o dia I? de fevl
reiro de 1991 e a TRD entre 1? de fevereiro e o dia ...
Na página 2314, 2? coluna, no art. 26, § 2?, onde se lê:
... desde que seja observado 0- intervalo ...
Leia-se:
desde que, neste caso, seja observado o intervalo
o ••

o ••

DECRETOS
DECRETO N? 99.856, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990 1'1
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educeçeo, créditos adicionais no valor de Crs
41.533.198.000,00, para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

("') Publicada na Edição Extra do DO -de l? .2.1991 (v. pág. 99 deste volume).
(*l Publicado no DO de 21.12.1990 (v. Coleção das Leis de 1990, volume 182,
n:' 6, pág. 4138).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):443-449, jan./fev. 1991.
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Retificação

Na página 24997,

2~

coluna, no Anexo Hl , onde se lê:

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

26283.080440205.2085.0002

Manutenção da Atividade Administrativa
500

3.4.90.35
3.4.90.37

112
112

14.500

3.4.90.37

112

22.000

112

5.000

3.4.90.39

112
112

14.500

3.4.90.39

112

22.000

112

5.000

262.83.080440205.2085.0003 Manutenção da Atividade Didática
26283.080440205.2085.0005 Manutenção do Serviço de Processamento de Dados

3.4.90.33

Leis-se:
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

26283.080440205.2085.0002 Manutenção da Atividade Administrativa
3.4.90.36
26283.08044205.2085.0003

500

Manutenção da Atividade Didática

26283.080440205.2085.0005 Manutenção do Serviço de Processamento de Dados

3.4.90.39

DECRETO

N~

99.954, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 (')
Abre aos Orçamentos da União em favor do Ministério do Trabalho e da Previdéncie Social, créditos adicionais no valor
de Cr$471.990.195.000,OO, para reforço de
dotações consígnadas nos vigentes orçamentos.

(*) Publicado no DO de 31.12.1990 (v.

Coleção das Leis de 1990, volume 182,

n? 6, pág. 4265).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(1):443-449. jan./fev. 1991.
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Retificação
Na página 25721, 1? coluna, no Anexo IV, onde se lê:
57101.15082.0492.2900 -

Contribuição a Fundos

334.581.964
3.4.12.41
3.4.12.41
3.4.12.41
57101.15082.0492.2900.0027 -

139
153
154

71.700
18.605.595
315.904.669

Fundo da Previdência e Assistência Social

334.581.964
3.4.12.41
3.4.12.41
3.4.12.41
57901.15075.0428.3001 -

139

71.700

153
154

18.605.595
315.904.669

Projetos a Cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social

104.436.020
3.4.11.41

154

104.436.020

57901.15075.0428.3001.0001 - Projetos a Cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social
104.436.020
3.4.11.41

154

3.4.12.41
3.4.12.41
3.4.12.41
3.4.12.41
3.4.12.41

122
139
151
153
154

3.4.12.41
3.4.12.41
3.4.12.41
3.4.12.41
3.4.12.41

122
139
151
153
154

104.436.020

Leia-se:
57101.15082.0492.2900 -

Contribuição a Fundos
334.581.964

57101.15082.0492.2900.0027 -

57901.15075.0428.3001 -

Fundo da Previdência e Assistência Social

3.318.430
71.700
55.944.751
51.003.983
224.243.100

334.581.964

3.318.430
71.700
55.944.751
51.003.983
224.243.100

Projetos a Cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
157.007
3.4.11.41

57901.15075.0428.3001.0001

154

157.007

Projetos a Cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social
157.007
3.4.11.41

154

157.007

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):443-449, jan.lfev. 1991.
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57901.15075.0428.4012 -

Atividades a Cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social
104.279.013
3.4.11.41
3.4.11.41
3.4.11.41
3.4.11.41

57901.15075.0428.4012,0001 -

122
151
153
154

3.318.430
55.944.751
32.398.388
12.617.444

Atividades a Cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
104.279.013
3.4.11.41
3.4.11.41
3.4.11.41
3.4.11.41

122
151
153
154

3.318.430
55,944.751
32.398.388
12.617.444

DECRETO N? 99.971, DE 3 DE JANEIRO DE 1991 1'1
Cria Comieeeo Especial para promover
a revisão das normas e critérios relativos à
demarcação e proteção das terras indigenes.

Retificação
Na página 127, 2~ coluna, no art. I?, onde se lê:
... Decretos n?s 99.945 e 99.946, de 23 de setembro de 1987,

Leia-se:
... Decretos nf s 94.945 e 94.946, de 23 de setembro de 1987,
DECRETO N? 17, DE i? DE FEVEREIRO DE 1991 1*1
Prescreve a adoção de plano especial de

reducõo das despesas de custeio nas entidades que menciona.

Retificação
Na página 2325, I? coluna, no art. I?, § 2?, onde se lê:
... e explicitando metas mensais para o exercício de 1991.
(*) Publicado no DO de 4.1.1991 (v. pág. 149 deste volume).
(*) Publicado no DO de 4.2.1991 (v. pág. 272 deste volume).
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Leie-ee:
.. , e explicitando metas mensais, em cruzeiros, para o
exercício de 1991.
DECRETO N? 20, DE I? DE FEVEREIRO DE 1991 ("I
Estabelece critérios e condições para
transferências de recursos financeiros do
Tesouro Nacional mediante a celebração de
convênios, por parte de órgeoe federais da
Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações, e dá outras
providências.

Retificação

Na página 2327, segunda coluna, no art. 4?, onde se lê:
... que estejam em mora (art. 988 do Código Civil) ou ...

Leia-se:
.. ' que estejam em mora (art. 955 do Código Civil) ou ...

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(28)

DECRETO DE I? DE FEVEREIRO DE 1991 ("I
Cria o Comitê de Controle das Empresas Estatais e dá outras providências.

Retificação

Na página 2327, 2? coluna, na Epígrafe, onde se lê:
Decreto de I? de fevereiro de 1990.
Leia-se:
Decreto de I? de fevereiro de 1991.

(*) Publicado no DO de 4.2.1991 (v. pág. 281 deste volume).
(*) Publicado no DO de 4.2.1991 (v. pág. 408 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):443-449, jan./fev. 1991.
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renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Várzea Alegre
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Várzea Alegre, Estado do Ceará. Publicado no
DO de 25 de fevereiro de 1991.

119

3 -

Decreto Legislativo de 22 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Açu, Estado do Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 25 de fevereiro
de 1991.
..
.

120
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4 - Decreto Legislativo de 22 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga concess âo à Rádio e Televisão Imagem Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de
Paranavaí, Estado do Paraná. Publicado no DO de 25 de fevereiro
de 1991. ..
. .. '
.
5- Decreto Legislativo de 22 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Telecomunicações Campos Dourados Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná. Publicado no DO de 25 de fevereiro de
1991

.
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6- Decreto Legislativo de 22 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à FM Sudoeste Radiodifusora Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Piraí, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 25 de fevereiro de 1991.
.

122

7- Decreto Legislativo de 22 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Educadora de São João da Urtiga
Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local, na Cidade de São João da Urtiga, Estado do
Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 25 de fevereiro de 1991.

122

8 - Decreto Legislativo de 22 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Esperança de Guadalupe Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
Cidade de Guadalupe, Estado do Piauí. Publicado no DO de 25 de
fevereiro de 1991.

123

9 -

Decreto Legislativo de 22 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Arapoti Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Arapoti, Estado do Paraná. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991.
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10 -

Decreto Legislativo de 22 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova permissão à Rádio FM Folha de Londrina Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Publicado no DO de 27 de
fevereiro de 1991. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................
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11 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato de
renovação de concessão outorgada à Rede Eldorado de Rádio
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991.
...... ..... .....

125

12 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Televisão Uruguaiana Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
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Cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 27 de fevereiro de 1991.
............

126

13 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Melodia-Sistema Capelinhense de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Capelinha, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 27 de
fevereiro de 1991.
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14 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Imperial FM de Pedro II Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Pedro Il., Estado do Piauí. Publicado no DO de 27
de fevereiro de 1991. .. .
. .. .... ..... ...
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15 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Dífusora de It.apet.ininga
Ltda., para explorar, na Cidade de Itapetininga, Estado de São
Paulo, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991.

128

16 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a concessão à Rádio Jornal de João Pessoa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991. ..

128

17 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Petaxós Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora, na Cidade de Itabela, Estado da Bahia.
Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991. ..
... ............
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18 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova permissão à Rádio Serrana de Bento Gonçalves Ltda.., para explorar, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 27 de fevereiro de
..
1991.
.
'" .
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19 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rede Integração de Comunicação Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991.
..
. ..
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20 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova por dez anos, a partir de 28 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada à 8 A FM de .Iacareí Ltda., através da Portaria n?
152, de 12 de setembro de 1989, para explorar serviço de radíodífusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de .Iacareí, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991.

131

21 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Líderson de Orlândía
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Orlândia, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991.

132
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22 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Santa Maria
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991.

23 - Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de
outorga concessão à Rede Amapaense de
explorar serviço de radiodifusão sonora
to local, na Cidade de Macepá, Estado
DO de 27 de fevereiro de 1991.

132

1991 - Aprova o ato que
Radiodifusão Ltda., para
em onda média, de âmbido Amapá. Publicado no
133

24 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Sociedade Alfredense de Radiodifusão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo. Publicado no DO de 27 de
fevereiro de 1991.
_
_
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25 -

Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Sisfran-Sistema de Comunicação Alto São
Francisco Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Pompeu, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991.

134

26 - Decreto Legislativo de 26 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Itabaiana Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de itabaiana, Estado de Sergipe. Publicado no DO de 27 de fevereiro de
1991.
.
"
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27 - Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a concessão à Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade de
Campo Maior, Estado do Piaui. Publicado no DO de 28 de fevereiro de 1991.
..

136

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à SPC-Sistema Paranaíba de Comunicações
Ltda., para exploração de sons e imagens (televisão), na Cidade
de Itumbiara, Estado de Goiás. Publicado no DO de 28 de fevereíro de 1991.
_
oo
o0.0......
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29 - Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Cidade FM de Lauro Müller Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Lauro
Müller, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 28 de fevereiro de 1991. oo
oo
o
oo
ooo
o.. ooo,..
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30 - Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Televisão Planalto Central Ltda., para exploração de sons e imagens (televisão), na Cidade de Porangatu, Estado de Goiás. Publicado no DO de 28 de fevereiro de 1991.

138

28 -

Col. Leis Rep. Fedo Brasil, Brasília, 183(1):451-470, jan.zfev. 1991.

457
31 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rede Gerais de Comunicação Ltda., para explorar , pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Coromandel, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 28
de fevereiro de 1991.

138

32 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Isaec de Comunicação,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no DO de 28 de fevereiro de 1991.

139

33 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Educadora de Campinas Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. Publicado no DO de
28 de fevereiro de 1991.

140

34 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Jóia Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pérola, Estado do Paraná. Publicado no DO de 28 de fevereiro de 1991. .....

140

35 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio .FM 102 Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo. Publicado no DO de 28 de feverei·
ro de 1991.

141

36 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão .ao Sistema Rainha de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba. Publicado
no DO de 28 de fevereiro de 1991.

142

37 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Caraainho, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 28 de
fevereiro de 1991. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

38 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Tropical de Blumenau
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Publicado no DO de 28 de fevereiro de 1991.

143

39 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a concessão à Rádio Progresso de São Carlos Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 28 de fevereiro de 1991.

144
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40 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova permissão A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Publicado
no DO de 28 de fevereiro de 1991.

144

41 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio e TV Vale do Mogi-Guacu Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Mogi-Guacu, Estado de São Paulo. Publicado no DO
de 28 de fevereiro de 1991.
..

145

42 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Difusora de Ivinhema Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Ivinhema, Estado do Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de
28 de fevereiro de 1991.

146

43 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Televisão Rio Grande S.A., para
explorar, na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul,
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão). Publicado
no DO de 28 de fevereiro de 1991.
..

146

44 -

Decreto Legislativo de 27 de fevereiro de 1991 - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Campina Grande Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 28 de fevereiro de 1991.
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DECRETOS
99.971 - Decreto de 3 de janeiro de 1991 - Cria Comissão Especial para
promover a revisão das normas e critérios relativos à demarcação
e proteção das terras indígenas. Publicado no DO de 4 de janeiro
de 1991. ..
.
.
99.972 - Decreto de 4 de janeiro de 1991 - Outorga à Eletrogoes S.A.
concessão para o aproveitamento de energia hidráulica do Rio
Avila, no Município de Vilhena, Estado de Rondônia, no trecho
que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de
janeiro de 1991.
'.. .
..
99.973 - Decreto de 4 de janeiro de 1991 - Outorga à Extramil .....:.
Extração e Tratamento de Minérios S.A. concessão para aproveitamento de energia hidráulica, para uso exclusivo, no Ribeirão
Cocais Grande, Estado de Minas Gerais, no trecho que menciona.
Publicado no DO de 7 de janeiro de 1991.
99.974 - Decreto de 4 de janeiro de 1991 - Outorga à Coprel - Cooperativa de Eletrificação Rural Alto Jucuí Ltda. concessão para
aproveitamento .de energia hidráulica do Rio Pínheírlnho, no Município de Ibiruá, Estado do Rio Grande do Sul, no trecho que
menciona. Publicado no DO de 7 de janeiro de 1991.
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99.975 - Decreto de 4 de janeiro de 1991 - Outorga à Italmagnésio Nordeste S.A. concessão para o aproveitamento da energia hidráulica
do Rio do Sono e de um trecho do Ribeirão das Gaitas, nos Municípios de João Pinheiro e Buritizeiro. Estado de Minas Gerais.
Publicado no DO de 7 de janeiro de 1991.

154

99.976 - Decreto de 4 de janeiro de 1991 - Outorga à Companhia de Saneamento de Minas Gerais. (Copasal concessão para derivação de
águas do Rio Verde Grande, no Estado de Minas Gerais, no trecho que menciona. Publicado no DO de 7 de janeiro de 1991.

156

99.977 - Decreto de 4 de janeiro de 1991 - Outorga à Eletram - Eletricidade da Amazônia Ltda. concessão para o aproveitamento de
energia hidráulica no Rio Braço do Norte, Estado do Mato Grosso, no trecho que menciona. Publicado no DO de 7 de janeiro de
.. ..
1991.
. ..

157

99.978 - Decreto de 4 de janeiro de 1991 - Outorga" à Usina União e Indústria S.A. Concessão para aproveitamento de energia hidráulica,
para uso exclusivo, no Rio Ipoiuca, Estado de Pernambuco, no
trecho que menciona. Publicado no DO de 7 de janeiro de 1991. ...

159

99.979 - Decreto de 4 de janeiro de 1991 - Outorga à Cooperativa de
Energia Elétrica Santa Maria de Responsabilidade Limitada concessão para o aproveitamento de energia hidráulica, para uso exclusivo, no Rio Benedito, no Estado de Santa Catarina, no trecho
que menciona. Publicado no DO de 7 de janeiro de 1991.

160

99.980 - Decreto de 4 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem em favor da Rede Ferroviária Federal S.A.
(RFFSA), imóveis constituídos de terrenos, benfeitorias e acessões, de propriedade particular, situados no trecho que menciona.
Publicado no DO de 7 de janeiro de 1991.

162

99.981 - Decreto de 9 de janeiro de 1991 - Autoriza a Secretaria da
Ciência e Tecnologia a manter programa de cooperação com instituições públicas ou privadas. Publicado no DO de 10 de janeiro de
1991.
..
.
"

164

99.982 - Decreto de 9 de janeiro de 1991 - Cria Comissão Especial de
Articulação com os Governos Estaduais Eleitos. Publicado no DO
de 14 de janeiro de 1991.
.........

165

99.983 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul (Enersull,
as áreas de terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro
de 1991.

166

99.984 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de
terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991. ...

168
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99.985 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Companhia Energética d"e Minas Gerais {Cemig}, as áreas de
terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991. ...

169

99.986 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Companhia Energética de Minas Gerais [Cemig}, as áreas de
terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991. ...

171

99.987 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de
terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991. ...

172

99.988 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemíg) , as áreas de
terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991.

173

99.989 - Decreto de 11 de janeiro -de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelbal, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991.

175

99.990 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Companhia Energética de Minas Gerais [Cemig] , as áreas de
terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991. ...

176

99.991 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL), a área de terra que menciona. Publicado
no DO de 14 de janeiro de 1991.
...........

178

99.992 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Centrais Elétricas do
Sul do Brasil S.A. IEletrosulj, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991.
.........

179

99.993 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública
para fins de desapropriação em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), a área de terra que menciona.
Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991.

180

99.994 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública
para fins de desapropriação em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra que menciona. Publicado
no DO de 14 de janeiro de 1991.

182

99.995 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991.

183

99.996 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Eletropaulo - Eletri·
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cidade de São Paulo S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991.
.

186

99.997 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Light - Serviços de
Eletricidade S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO
de 14 de janeiro de 1991
.

188

99.998 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991.
.

189

99.999 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Revoga os decretos que
menciona. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991.
.

190

100.000 - Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre os decretos a
serem expedidos a partir desta data. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991. .....

191

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Regulamenta o pagamento da
compensação financeira instituída pela Lei n? 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências. Publicado no DO de 14
de janeiro de 1991. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Institui Grupo de Trabalho incumbido de elaborar projeto piloto para recepção de imagem via'
satélite, a ser utilizado no processo educacional brasileiro. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991.

209

Decreto de 11 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre as obrigações de
caráter financeiro, contraídas pelas entidades liquidandas ou em
extinção de que trata a Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá
outras providências. Publicado no DO de 14 de janeiro de 1991. ..
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Decreto de 14 de janeiro de 1991 - Fixa, no Ministério da Aeronáutica, os Mínimos de Vagas para Promoção Obrigatória, Referentes
ao Ano-base de 1990, nos Díversos Quadros do Corpo de Oficiais
da Ativa. Publicado no DO de 15 de janeiro de 1991.

212

Decreto de 14 de janeiro de 1991 - Regulamenta a Lei n:' 6.321, de
14 de abril de 1976, que trata do Programa de Alimentação do Trabalhador, revoga o Decreto n:' 78.676, de 8 de novembro de 1976, e
dá outras providências. Publicado no DO de 15 de janeiro de
1991.

214

6 - Decreto de 14 de janeiro
os mínimos de vagas
ano-base de 1990, nos
Marinha. Publicado no
7 -

de 1991 - Fixa, no Ministério da Marinha,
para promoção obrigatória, referentes ao
diversos Corpos e Quadros de Oficiais da
DO de 15 de janeiro de 1991.

217

Decreto de 15 de janeiro de 1991 - Fixa as proporções, referentes
ao ano-base de 1990, a serem observadas para promoção obrigatória de Oficiais das Armas, Quadros e Serviços do Exército. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1991.
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Decreto de 15 de janeiro de 1991 - Promulga a Convenção sobre
Assistência no Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1991.
Decreto de 15 de janeiro de 1991 - Promulga a Convenção sobre
Pronta Notificação de Acidente Nuclear. Publicado no DO de 16
de janeiro de 1991. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

Decreto de 16 de janeiro de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de janeiro de 1991.
....................
....... ..

222

11 - Decreto de 18 de janeiro de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental
do Ministério da Justiça e dá outras providências. Publicado no
DO de 21 de janeiro de 1991.
..............
12 - Decreto de 18 de janeiro de 1991 - Aprova o Estatuto da Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), e dá outras providências. Publicado no DO de 21 de janeiro de 1991.
.. .
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13 -

Decreto de 23 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre o número de dias
letivos e sobre a carga horária do ensino fundamental. Publicado
no DO de 24 de janeiro de 1991.
............. ... .
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14 -

Decreto de 28 de janeiro de 1991 - Altera dispositivos do Decreto
n'' 99.659, de 31 de outubro de 1990. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1991.

268

15 -

Decreto de 28 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a Secretaria de
Inteligência da Aeronáutica. Publicado no DO de 29 de janeiro de
1991. ..
...............................................
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16 -

Decreto de 28 de janeiro de 1991 - Transfere a subordinação e altera a denominação do Centro de Informações da Marinha e de
dispositivos do Decreto n? 62.860, de 18 de junho de 1968, que estabelece a Estrutura Básica da Organização do Ministério da Marinha. Publicado no DO de 29 de janeiro de 1991.

271

17 -

Decreto de I? de fevereiro de 1991 - Prescreve a adoção de plano
especial de redução das despesas de custeio nas entidades que
menciona. Publicado no DO de 4 de fevereiro de 1991 e retificado
no DO de 6 de fevereiro de 1991.
.

272

18 -

Decreto de I? de fevereiro de 1991 - Altera o Decreto n? 99.350, de
27 de junho de 1990. Publicado no DO de 4 de fevereiro de 1991. ..

274

19 -

Decreto de I?
programação e
da União para
cado no DO de

de fevereiro de 1991 - Estabelece normas para a
execução orçamentária e financeira dos orçamentos
o exercício de 1991 e dá outras providências. Publi4 de fevereiro de 1991.
....................

275

20 -

Decreto de I? de fevereiro de 1991 - Estabelece critérios e condições para transferências de recursos financeiros do Tesouro Nacional mediante a celebração de convênios, por parte de órgãos federais da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações, e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de
fevereiro de 1991 e retificado no DO de 6 de fevereiro de 1991.
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21 - Decreto de I? de fevereiro de 1991 - Torna indisponíveis para movimentação e empenho parcelas das dotações constantes dos orçamentos da União e dá outras providências. Publicado no DO de 4
de fevereiro de 1991.

284

22 -

Decreto de 4 de fevereiro de 1991 - Dispõe sobre o processo administrativo de demarcação das terras indígenas e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1991.
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23 -

Decreto de 4 de fevereiro de 1991 - Dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde das populações indígenas.
Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1991. ...
..............

289

24 - Decreto de 4 de fevereiro de 1991 - Dispõe sobre as ações visando
à proteção do meio ambiente em terras indígenas. Publicado no
DO de 5 de fevereiro de 1991 e republicado no DO de 8 de fevereiro de 1991.
...................

292

25 - Decreto de 4 de fevereiro de 1991 - Dispõe sobre programas e projetos para assegurar a auto-sustentação dos povos indígenas. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1991.
.............

293

26 -

Decreto de 4 de fevereiro de 1991 - Dispõe sobre a educação
indígena no Brasil. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1991.

295

27

Decretode 4 de fevereiro de 1991 - Confere fi Comissão Especial
instituída pelo Decreto n:' 99.971, de 3 de janeiro de 1991, atribuições para propor a revisão do Estatuto do índio e da legislação
correlata. Publicado no DO de 5 de fevereiro de 1991.

296

Decreto de 6 de fevereiro de 1991 - Promulga o acordo, por troca
de notas, sobre concessão de um empréstimo nos termos do Plano
de Reciclagem Financeira, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão. Publieado no DO de 7 de fevereiro de 1991.
.. ..... ... ..... ................ ..

297

29 -

Decreto de 7 de fevereiro de 1991 - Dispõe sobre a execução da
Ata de Retificação do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo Comercial n:' 18, entre o Brasil, a Argentina, o México, o
Uruguai e a Venezuela. Publicado no DO de 8 de fevereiro de
1991.
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30 -

Decreto de 7 de fevereiro de 1991 - Regulamenta disposições do
Decreto-Lei n:' 2.300, de 21 de novembro de 1986. Publicado no DO
de 8 de fevereiro de 1991.
......................

299

31 - Decreto de 7 de fevereiro de 1991 - Altera os Decretos n-s 99.209,
de 16 de abril de 1990, 99.266, de 28 de maio de 1990, e dá outras
providências. Publicado no DO de 8 de fevereiro de 1991.

301

28 -

32 -

Decreto de 7 de fevereiro de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período
196211980, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n'' 13). Publicado
no DO de 8 de fevereiro de 1991.
...... .. .............. ..
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~

Decreto de 7 de fevereiro de 1991 - Retifica o Anexo 'XII ao Decreto n'' 99.244, de 10 de maio de 1990. Publicado no DO de 8 de fevereiro de 1991.
..........................

303

Decreto de 8 de fevereiro de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dá outras providências. Publicado no DO de 13 de fevereiro de 1991.

304

35 - Decreto de 11 de fevereiro de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Infra-Estrutura e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de fevereiro de 1991.
..............

314

36 - Decreto de 14 de fevereiro de 1991 - Aprova o Regulamento da Lei
n? 8.158, de 8 de janeiro de 1991, que institui normas para a defesa
da concorrência, e dá outras providências. Publicado no DO de 15
de fevereiro de 1991.
.......... ......... ..

337

34 -

37 -

Decreto de 15 de fevereiro de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica subscrito entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2).
Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1991.

343

38 -

Decreto de 15 de fevereiro de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período
1962/1980, subscrito entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 35). Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1991.
..........

343

39 -

Decreto de 15 de fevereiro de 1991 - Promulga o Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Zimbábue. Publicado no DO de 18 de fevereiro
de 1991.

344

40 -

Decreto de 15 de fevereiro de 1991 - Promulga a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos
ou Degradantes. Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1991. ..

345

41 -

Decreto de 15 de fevereiro de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica subscrito entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 2).
Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1991.

346

42 -

Decreto de 19 de fevereiro de 1991 - Dá nova redação ao caput do
art. 10 do Decreto n? 91.800, de 18 de outubro de 1985. Publicado
no DO de 21 de fevereiro de 1991. '....
'
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43 -

Decreto de 25 de fevereiro de 1991 - Promulga a Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e a Prevenir a Evasão Fiscal \
em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa
Tcheca e Eslovaca. Publicado no DO de 25 de fevereiro de 1991.
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para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de ser-,
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vidão administrativa ou de passagem em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás}, os imóveis que menciona. Publicado no DO
de 16 de janeiro de 1991.
.
(2) - Decreto de 15 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação total ou parcial ou instituição de servidão administrativa ou de passagem em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), imóveis e respectivas benfeitorias, compreendidos na faixa de terra que menciona. Publicado no DO de
16 de janeiro de 1991.
(3) -

Decreto de 17 de. janeiro de 1991 - Institui o Programa Emergencial de Contingenciamento e Racionalização do Uso de Combustíveis, e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de ja-

(4) -

Decreto de 17 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre o atendimento' da
população alvo do Programa Nacional do Leite para CriancàsCarentes e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de janeiro

neiro de 1991.
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Decreto de 18 de janeiro de
para fins de instituição de
Eletropaulo - Eletricidade
que menciona. Publicado no

1991 - Declara de utilidade pública,'
servidão administrativa em favor da
de São Paulo S.A., as áreas de terra
DO de 21 de janeiro de 1991.

360

Decreto de 18 de janeiro de
para fins de instituição de
Eletropaulo - Eletricidade
que menciona. Publicado no

1991 - Declara de utilidade pública,
servidão administrativa em favor da
de São Paulo S.A., as áreas de terra
DO de 21 de janeiro de 1991.

361

Decreto de 18 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), as áreas de terra que
menciona. Publicado no DO de 21 de janeiro de 1991. . . . . . . . . . . .

363

Decreto de 18 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública.
para fins de instituícêc de servidão administrativa em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), as áreas de terra que
menciona. Publicado no. DO de 21 de janeiro de 1991.

364

Decreto de 18 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), as áreas de terra que
menciona. Publicado no DO de 21 de janeiro de 1991. . . . . . . . . . . . . .

366

(10) - Decreto de 18 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A., as áreas de terra
que menciona. Publicado no DO de 21 de janeiro de 1991.
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(6)

(7) -

(8)

(9) -

(11) -

Decreto de 18 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celescl. as áreas de
terra que menciona. Publicado no DO de 21 de janeiro de 1991. ...
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(12) -

Decreto de 21 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre O Grupo de Trabalho Nacional da Organização da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e eventos correlatos.
Publicado no DO de 22 de janeir-o de 1991.
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(13) -

Decreto de 22 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a instituição. no
âmbito do Ministério da Ação Social, .do Projeto de Recuperação
da Qualidade Ambiental do Rio de Janeiro - Projeto AmbienteRio. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1991.

372

(14) -

Decreto de 22 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemigl, as áreas de terra
que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1991.

374

(15) -

Decreto de 22 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra
que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1991.

375

(16) -

Decreto de 22 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra
que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1991.

376

(17) -

Decreto de 22 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig}, as áreas de terra
que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1991.

378

(18) -

Decreto de 22 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra
que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1991.

379

(19) -

Decreto de 22 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra
que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1991.
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(20) -

Decreto de 22 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra
que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1991.

382

(21) -

Decreto de 22 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig}, as áreas de terra
que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1991.
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(22) -

Decreto de 22 de janeiro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), as áreas de terra
que menciona. Publicado no DO de 23 de janeiro de 1991.
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Decreto de 23 de janeiro de 1991 - Concede à Empresa RIC Railway International Construction SpA, autorização para estabe-
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Iecer sucursal no Brasil. Publicado no DO de 24 de janeiro de
1991.
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(24) -

386

Decreto de 23 de janeiro de 1991 - Fixa o percentual de Capitãesde- Mar-e-Guerra dos diversos Corpos de Carreira da Marinha,

que deverão ser considerados não numerados por estarem definitivamente impossibilitados de acesso ao primeiro posto de OficialGeneral. Publicado no DO de 24 de janeiro de 1991.

387

(25) -

Decreto de 24 de janeiro de 1991 - Altera os arts. 3?, 4? e 5? do
Decreto n? 99.221, de 25 de abril de 1990, que cria a Comissão Interministerial para a Preparação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cima). Publicado
no DO de 25 de janeiro de 1991.

389

(26) -

Decreto de 25 de janeiro de 1991 - Homologa a demarcação do
Parque Indígena do Xíngu, no Estado de Mato Grosso. Publicado
no DO de 25 de janeiro de 1991. .".............
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(27) -

Decreto de 25 de janeiro de 1991 - Homologa a demarcação da
terra indígena que menciona, no Estado de Mato Grosso. Publicado no DO de 25 de janeiro de 1991.
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(28) -

Decreto de I? de fevereíro de 1991 - Cria o Comitê de Controle
das Empresas Estatais e dá outras providências. Publicado no
DO de 4 de fevereiro de 1991 e retificado no DO de 6 de fevereiro
de 1991. ..
"
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(29) -

Decreto de I? de fevereiro de 1991 - Institui a Comissão Coordenadora das Atividades de Defesa Econômica e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de fevereiro de 1991.
"......
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[Exclui servidores ex(30) - Decreto de 1? de fevereiro de 1991 integrantes do Quadro/Tabela Permanente da Sunab]. Publicado
no DO de 4 de fevereiro de 1991.
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Decreto de I? de fevereiro de 1991 - Cria o Programa de Fomento à Competitividade Industrial. Publicado no DO de 4 de fevereiro de 1991.
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(32) -

Decreto de I? de fevereiro de 1991 - Cria Comissão Interministerial para elaborar proposições relativas à Legislação Trabalhista.
Publicado no DO de 4 de fevereiro de 1991.

414

(33) -

Decreto de 7 de fevereiro de 1991 missão constituída pelo Decreto n?
1990, com a finalidade de reexaminar
Publicado no DO de 8 de fevereiro de

Altera a composição da Co99.503, de 3 de setembro de
a matriz energética nacional.
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(34) -

Decreto de 15 de fevereiro de 1991 - Autoriza Gianfranco Rossi,
de nacionalidade italiana, a adquirir" imóvel rural. Publicado no
DO de 18 de fevereiro de 1991.
.

416
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Decreto de 15 de fevereiro de 1991 - Mantém concessões, permissões e autorizações nos casos que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1991.
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(36) - Decreto de 18 de fevereiro de 1991 - Declara de utilidade pública
a Casa Transitória André Luiz/Sorocaba/SP e outras entidades.
Publicado no DO de 19 de fevereiro de 1991.
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(37) -

Decreto de 20 de fevereiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf] , as áreas
de terra que menciona. Publicado no DO de 21 de fevereiro de
1991.
.........
............................

419

(38) -

Decreto de 20 de fevereiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor"
da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), as áreas de
terra que menciona. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1991..
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(39) -

Decreto de 20 de fevereiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsal, as áreas de
terra que mencíona. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1991..
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Decreto de 20 de fevereiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul), as áreas
de terra que menciona. Publicado no DO de 21 de fevereiro de
1991.
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Decreto de 20 de fevereiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celg), as áreas de terra que
menciona. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1991. _.........
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(42) -

Decreto de 20 de fevereiro de 1991 ,- Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul), as áreas
de terra Que menciona. Publicado no DO de 21 de fevereiro de
1991.
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(43) -

Decreto de 20 de fevereiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsa), as áreas de
terra Que menciona. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1991..
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(44) -

Decreto de 20 de fevereiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (Escelsal, as áreas de
terra Que menciona. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1991..
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Decreto de 20 de fevereiro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor
da Light - Serviços de Eletricidade S.A., as áreas de terra Que
menciona. Publicado no DO de 21 de fevereiro de 1991.
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(46) -
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(Cerj), as áreas de terra que menciona. Publicado no DO de 21 de
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Decreto de 22 de fevereiro de 1991 - Extingue o Consulado em
Mendoza. Publicado no DO de 25 de fevereiro de 1991.
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(48) - Decreto de 22 de fevereiro de 1991 - Cria a Comissão de Conservaçâo de Energia na Administração Federal (CCEAF). Publicado
no DO de 25 de fevereiro de 1991.
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na República do Malaui. Publicado no DO de 27 de fevereiro de
1991.
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Decreto de 26 de fevereiro de 1991 - Transfere dotações consignadas no Orçamento Fiscal da União, e dá outras providências.
Publicado no DO de 27 de fevereiro de 1991.
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Decreto n:' 99.974, de 4 de janeiro de 1991.
João Pinheiro (MG).
Decreto n.O 99.975, de 4 de janeiro de 1991.
Primavera e Escada (PE).
Decreto n? 99.978, de 4 de janeiro de 1991.
Vilhena (RO).
Decreto n:' 99.972, de 4 de janeiro de 1991.
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ENERGIA NUCLEAR
- Convenção.

Decreto n.O 8. de 15 de janeiro de 1991.

220

ENERSUL
-

V. Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do SuL

ENSINO FUNDAMENTAL
- Carga horária.
Decreto n.O 13, de 23 de janeiro de 1991.
ENTIDADES LIQUIDADAS OU EM EXTINÇÃO
- Obrigação financeira.
Decreto n.O 3, de 11 de janeiro de 1991.
ESCELSA
-

267

210

V. Espírito Santo Centrais Elétricas.

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS (ESCELSA)
Servidão administrativa
Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul (ES).
(44) Decreto de 20 de fevereiro de 1991.
Cariacica (ES).
(43) Decreto de 20 de fevereiro de 1991.
Vitória (ES).
(38) Decreto de 20 de fevereiro de 199L
(39) Decreto de 20 de fevereiro de 1991.

429
428
420
422

ESTATUTO DO ÍNDIO
-

Comissão especial -

Revisão.

Decreto n? 27, de 4 de fevereiro de 1991.
ESTRANGEIRO
Imóvel rural
Aquisição - Autorização.
(34) Decreto de 15 de fevereiro de 1991.

EXTRAMIL - EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE MINE RIOS S.A.
Aproveitamento hidráulico
Cocais Grande (MG).
Decreto n" 99.973. de 4 de janeiro de 1991.

296

416

151

F
FM SUDOESTE RADIODIFUSORA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Piraí (RJ).

Decreto Legislativo n:' 6, de 22 de fevereiro de 1991.

122
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FUNDAÇAO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
Utilidade pública - Declaração
Viçosa (MG).
(36) Decreto de 18 de fevereiro de 1991.

418

FUNDAÇAO CULTURAL EDUCACIONAL E DE RADIODIFUSAO
CATEDRAL SAo SEBASTIAo DO RIO DE JANEIRO
Radiodifusão
Concessão
São Gonçalo (RJ).
117

Decreto Legislativo n.O 68. de 18 de dezembro de 1990.
FUNDAÇAO FRANCISCA FEITOSA
Utilidade pública - Declaração
Fortaleza (CE).
(36) Decreto de 18 de fevereiro de 1991.

418

FUNDAÇAO ISAEC DE COMUNICAÇAO
Radiodifusão
Renovação
Novo Hamburgo (RS).

Decreto Legíslativo

n.O 32, de 27 de fevereiro de 1991.

139

FUNDAÇAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ILBAI
-

Estatuto.

261

Decreto n.o 12, de 18 de janeiro de 1991.
FUNDO DE RENOVAÇAO DA MARINHA MERCANTE
-

Recursos - Utilização.

47

Lei nv 8.169, de 17 de janeiro de 1991. ....
FUNDO NACIONAL DE
TECNOLÚGICO
-

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

E

Restabelecimento.

Lei n.O 8.172, de 18 de janeiro de 1991.

74

FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGIONAIS
-

Imposto de renda - Aplicação de parcelas.
Lei n.O 8.167, de 16 de janeiro de 1991.

35

G
GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA.
- Radiodifusão

Renovação
Vitória (ES).

Decreto Legislativo n. 40, de 27 de fevereiro de 1991.
O
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GOVERNO ESTADUAL
Comissão Especial de Articulação. com os Governos Estaduais
Eleitos.
Decreto u? 99.982, de 9 de janeiro de 1991.

165

H
HABITAÇÃO
Projeto habitacional
Ministério do Exército
Santa Cruz (RJ).
Lei n? 8.161, de 8 de janeiro de 1991.

24

HOSPITAL SANTA TEREZINHA
Utilidade pública - Declaração.
Palmitínho (RS).
(36) Decreto de 18 de fevereiro de 1991.

418

I
IMOVEL
Desapropriação
Bahia.
(2) Decreto de 15 de janeiro de 1991.
.
Itatinga (SP).
Decreto n? 99.991, de 11 de janeiro de' 199!.
Mangaratiba (RJ).
(1) Decreto de 15 de janeiro de 1991.
.
Santa Maria da Vitória (BA).
Decreto n? 99.993, de 11 de janeiro de 1991.
- Permuta
União Federal x Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Lei n? 8.165, de 11 de janeiro de 1991.

351
178
349

.

180

.

32

IMOVEL FUNCIONAL
Venda
Brasília (DF).
Decreto n~ 31, de 7 de fevereiro de 1991.

IMOVEL RURAL
Aquisição - Autorização.
(34) Decreto de 15 de fevereiro de 1991.
Desapropriação
Anastácio (MS).
Decreto n~ 99.992, de 11 de janeiro de 1991. ..

301

416

179
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-

Desapropriação ou servidão de passagem
Belo Horizonte (MG).
Decreto n" 99.980. de 4 de janeiro de 1991.

162

IMOVEL URBANO
Desapropriação
Caraguatatuba (SP).
Decreto n! 99.994, de 11 de
Embu ISPI.
Decreto n! 99.998, de 11 de
Ibiúna (SP).
Decreto n! 99.996, de 11 de
São Paulo (SP).
Decreto n.O 99.995, de 11 de
Teixeira de Freitas (BAl.
Decreto n.O 99.989, de 11 de
Valenca (SP).
Decreto n.o 99.997, de 11 de

janeiro de 199!.

182

janeiro de 1991.

189

janeiro de 1991.

186

janeiro de 1991.

183

janeiro de 1991.

175

janeiro de 1991.

188

IMPOSTO DE RENDA
-

Aplicação de parcelas
Fundos de Investimentos Regionais.
Lei n.O 8.167, de 16 de janeiro de 1991.

-

Dedução.

Decreto

35

n.O 5, de 14 de janeiro de 1991.

Lucros e dividendos.
Lei n." 8.166, de 11 de janeiro de 1991.

.
.

Tratado.
Brasil x Tcheca e Eslovaca.
Decreto n.o 43, de 25 de fevereiro de 1991.

INDÚSTRIA
- Programa de Fomento à Competitividade Industrial - Criação.
(31) Decreto de I? de fevereiro de 1991.
..

214

34

348

413

IN METRO
- V. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial.
INSS
- V. Instituto N acionaI do Seguro SociaL
INSTITUIÇAO DE ENSINO
- Cargo de Direção.
Lei n.O 8.168, de 16 de janeiro de 1991.
Função gratificada.

Lei n.O 8.168. de 16 de janeiro de 1991.
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INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA
- Dotação orçamentária - Transferência.
(50) Decreto de 26 de fevereiro de 1991. ...

435

INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMÚNIO CULTURAL
- Dotação orçamentária - Transferência.
(50) Decreto de 26 de fevereiro de 1991.

435

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÀO E
QUALIDADE INDUSTRIAL (IN METRO)
- Estrutura regimental.
Decreto n.o 10, de 16 de janeiro de 1991. ..

222

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
- Estrutura regimental
Alteração.
Decreto n:' 18, de I? de fevereiro de 199!.
Aprovação.
Decreto n.O 34, de 8 de fevereiro de 1991.
.
- Imóvel - Permuta.
Lei n.o 8.165, de 11 de janeiro de 1991.
.

274

304
32

INTEGRAÇÀO POLÍTICA
-

Administração federal e estaduaL
Decreto n:' 99.982, de 9 de janeiro de 1991.

ITAIPU BINACIONAL
- Compensação financeira - Pagamento.
Decreto n:' 1, de 11 de janeiro de 1991.
ITALMAGNESIO NORDESTE S.A.
- Aproveitamento hidráulico
Buritizeiro (MG).
Decreto n:' 99.975, de 4 de janeiro de 1991.
João Pinheiro (MG).
Decreto n:' 99.975, de 4 de janeiro de 1991.

165

191

154

154

J
JAPÀO
- Tratado
Cooperação econômica.
Decreto n.o 28, de 6 de fevereiro de 1991.

297
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MEIO AMBIENTE
Decreto n~ 24, de 4 de fevereiro de 1991 (publicado no DO de 5 de

fevereiro de 1991).
.
(Republlcado no DO de 8 de fevereirode 1991).
Conferência
Organização.
(12) Decreto de 21 de janeiro de 1991.
(25) Decreto de 24 de janeiro de 1991.

.
.. ..

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

Projeto de Recuperação da Qualidade Ambiental do Rio de Janeiro (PROJETO AMBIENTE - Rio)
(13) Decreto de 22 de janeiro de 1991.
..................

MELODIA LTDA.

292
440

370
389

372

SISTEMA CAPELINHENSE DE RADIODIFUSÃO

Radiodifusão
Concessão
Capelinha (MG).

Decreto Legislativo

nr 13,

de 26 de fevereiro de 1991.

126

MENSALIDADE ESCOLAR
-

Reajustamento.
Lei n? 8.170, de 17 de janeiro de 1991 (publicada no DO de. 18 de
janeiro de 1991).
(Retificada no DO de 24 de janeiro de 1991).
MÉXICO
-

Tratado comercial
Ata de retificação.
Decreto n.O 29, de 7 de fevereiro de 1991.

47
443

298

MINERAÇÃO
Exploração - Concessão
Manutenção.
(35) Decreto de 15 de fevereiro de 1991.

417

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Oficial
Promoção.
Decreto n.o 4, de 14 de janeiro de 1991.

212

-

Oficial-General
Cargo Privativo - Fixação.
Decreto n.O 14, de 28 de janeiro de 1991.

266

-

Projeto habitacional.
Lei n? 8.161, de 8 de janeiro de 1991.

24

MINISTÉRIO DA INFRA· ESTRUTURA
Estrutura regimental - Aprovação.

Decreto n.O 35, de 11 de fevereiro de 1991.

314
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MINISTERIO DA JUSTIÇA
- Estrutura regimental.
Decreto n." 11, de 18 de janeiro de 1991.

233

MINISTÉRIO DA MARINHA
- Estrutura organizacional
Alteração.
Decreto n.o 16, de 28 de janeiro de 1991.

271

-

-

Oficial da Marinha
Promoção.
Decreto n." 6, de 14 de janeiro de 1991.
Quadro de carreira.
(24) Decreto de 23 de janeiro de 1991.

.

217

.

387

MINISTERIO DO EXÉRCITO
- Oficiais
Promoção.
Decreto n.o 7, de 15 de janeiro de 1991.

219

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÉNCIA SOCIAL
- Crédito adicional.
Decreto n.O 99.954, de 28 de dezembro de 1990 (publicado no DO de
31 de dezembro de 1990 e retificado no DO de 25 de janeiro de
1991)

_.....

.

446

Decreto n.o 40, de 15 de fevereiro de 1991.

345

N
NAÇOES UNIDAS
Tortura e outros crimes
Convenção.

NAVEGAÇÃO
Exploração - Concessão
Manutenção.
(35) Decreto de 15 de fevereiro de 1991.

417

o
OBRIGAÇÃO FINANCEIRA
-

Entidades liquidadas ou em extinção.
Decreto n? 3, de 11 de janeiro de 1991.

210

8 A FM JACAREÍ LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Jacareí (SP).

Decreto Legislativo n? 20, de 26 de fevereiro de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):471-507, jan./fev. 1991.

131

491
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ORÇAMENTO DA UNIAO
Dotação orçamentária.
Decreto n." 21, de I? de fevereiro de 1991.
Transferência.
(50) Decreto de 26 de fevereiro de 1991 ...
Normas para programação.
Decreto n.o 19, de I? de fevereiro de 1991.

284
435
275

ORDEM ECONOMICA
-

Crimes - Definição.

Lei n.O 8.176, de 8 de fevereiro de 199!.
-

Normas de defesa.
Lei nf> 8.158, de 8 de janeiro de 1991.
Regulamentação.
Decreto n! 36, de 14 de fevereiro de 1991.

88

.

9

.

337

p
PARQUE INDIGENA DO XINGU
Demarcação de terras
Mato Grosso (MT).
(26) Decreto de 25 de janeiro de 1991.

.

391

PETRÚLEO BRASILEIRO !PETROBRAS)
Desapropriação ou servidão administrativa
Bahia.
(2) Decreto de 15 de janeiro de 1991. ..

351

Mangaratiba (RJ).
(1) Decreto de 15 de janeiro de 1991.

349

PLANO PLURIANUAL
- Qüinqüênio 1991-1995.
Lei n.o 8.173, de 30 de janeiro de 1991.

74

POLÍTICA AGRÍCOLA

Lei n? 8.171, de 17 de janeiro de 1991.
Medida Provisória n.O 293, de 17 de janeiro de 1991.
Lei n.' 8.174, de 30 de janeiro de 1991.

_....
_. __ .

POLÍTICA NACIONAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS E PRIVADOS
Lei n.O 8.159, de 8 de janeiro de 1991 (publicada no DO de 9 de janeiro de 1991)
_
_......
(Retificada no DO de 28 de janeiro de 1991).-

51
98
78

17
443
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POPULAÇÁOINDÍGENA
-

Assistência à saúde.
Decreto n." 23, de 4 de fevereiro de 1991.

-

Preservação.

Decreto

n~

289

25, de 4 de fevereiro de 1991.

293

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
-

Organização
Retificação.
Decreto n? 33. de 7 de fevereiro de 1991.

303

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 14~ REGIÁO
- Cargo - Criação.
Lei n." 8.163, de 9 de janeiro de 1991.

.

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17' REGIÁO
- Criação.
Lei n." 8.164, de 9 de janeiro de 1991.

30

31

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÁO DO TRABALHADOR
Decreto n? 5, de 14 de janeiro de 1991.
.

214

PROGRAMA DE COOPERAÇÁO TECNICA E FINANCEIRA
Decreto n? 99.981, de 9 de janeiro de 1991.
.

164

PROGRAMA DE FOMENTO Á COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL
Criação.
(31) Decreto de I? de fevereiro de 1991.

.

413

PROGRAMA EMERGENCIAL DE CONTINGENCIAMENTO E RACIONALIZAÇÁO DO USO DE COMBUSTÍVEIS
Instituição.
(3) Decreto de 17 de janeiro de 1991.
.

353

PROGRAMA NACIONAL DO LEITE PARA CRIANÇAS CARENTES
Atendimento.
(4) Decreto de 17 de janeiro de 1991.

.

359

_. . . . . . . . .

372

PROTEÇÁO AMBIENTAL
Projeto
Rio de Janeiro.
1131 Decreto de 22 de janeiro de 1991.

_
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Reserva indígena.
Decreto n:' 24, de 4 de fevereiro de 1991 (publicado no DO de 5 de
fevereiro de 1991).
(Republicado no DO de 8 de fevereiro de 1991).

292
440

R
RAmo ARAPOTI LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Arapoti (PR).

Decreto Legislativo n!' 9, de 22 de fevereiro de 1991.

124

RAmo CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Lauro Müller (SC).

Decreto Legislativo n? 29, de 27 de fevereiro de 1991.

137

RAmo CULTURA DE SANTA MARIA LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Santa Maria (RS).

Decreto Legislativo n,o 23, de 26 de fevereiro de 1991.

133

RAmO CULTURA DE vARZEA ALEGRE LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Várzea Alegre (CEl.

Decreto Legislativo

n.O 2, de 22 de fevereiro de 1991.

119

RAmo mFUSORA DE ITAPETININGA LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Itapetininga (SP).

Decreto Legislativo

n.O 15, de 26 de fevereiro de 1991.

128

RAmo mFUSORA DE IVINHEMA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Ivinhema (MS).

Decreto Legislativo n.O 42, de 27 de fevereiro de 1991.

146

RAmO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Campina Grande (PB1.
Decreto Legislativo n.O 44, de 27 de fevereiro de 1991.

147
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RÁDIO E TELEVISÃO IMAGEM LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Paranavaí (PR).

Decreto Legislativo

n.O 4, de 22 de fevereiro de 1991.

120

RÁDIO E TV VALE DO MOGI-GUAÇU LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Mogi-Guaçu (SP).

Decreto Legislativo

n.O 41, de 27 de fevereiro de 199L

145

RÁDIO EDUCADORA DE CAMPINAS LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Campinas (SP).

Decreto Legislativo n? 33, de 27 de fevereiro de 1991.

140

RÁDIO EDUCADORA DE SÃO JOÃO DA URTIGA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
São João da Urtiga (RS).
Decreto Legislativo n.O 7, de 22 de fevereiro de 1991.

RÁDIO FM 102 LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Cariacica (ES).

Decreto Legíslativo n.o 35, de 27 de fevereiro de 1991.

122

141

RÁDIO FM ESPERANÇA DE GUADALUPE LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Guadalupe (PI).

Decreto Legislativo n.O 8, de 22 de fevereiro de 1991.

123

RÁDIO FM FOLHA DE LONDRINA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Londrina (PR).

Decreto Legíslativo n.o 10, de 22 de fevereiro de 1991.

124

RÁDIO FM ITABAIANA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Itabaiana (SE).
Decreto Legislativo nf' 26, de 26 de fevereiro de 1991.

135
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RÁDIO FM JOIA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Pérola (PR).

Decreto Legislativo n.O 34, de 27 de fevereiro de 1991.

140

RÁDIO GUARAMA LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Guarama (RS).

Decreto Legislativo n? 1, de 22 de fevereiro de 1991.

118

RÁDIO HEROIS DE JENIPAPO LTDA.
Radiodifusão

Renovação
Campo Maior (PIl.

Decreto Legislativo n!' 27, de 27 de fevereiro de 1991.

136

RÁDIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Pedro II (PI).

Decreto Legislativo

n.O 14, de 26 de fevereiro de 1991.

127

RADIO JORNAL DE JOÁO PESSOA LTDA.
Radiodifusão
Renovação
João Pessoa (PBj.

Decreto Legislativo n? 16, de 26 de fevereiro de 1991.

128

RÁDIO LIDERSON DE ORLÁNDIA LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Orlândia (SP).

Decreto Legislativo n? 21, de 26 de fevereiro de 1991.

132

RÁDIO PATAXOS LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Itabela (BA).
Decreto Legislativo n.o 17, de 26 de fevereiro de 1991.

129

RÁDIO PRINCESA DO V ALE LTDA.
Radiodifusão
Renovação

Açu (RN).
Decreto Legislativo n? 3, de 22 de fevereiro de 1991.

120
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RADIO PROGRESSO DE SAO CARLOS LTDA.
Radiodifusão
Renovação
São Carlos (SP).

Decreto Legislativo n? 39, de 27 de fevereiro de 199!.

144

RADIO SERRANA DE BENTO GONÇALVES LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Bento Gonçalves (RS).

Decreto LegIslativo n.O 18, de 26 de fevereiro de 1991.

ISO

RADIO SINUELO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Carazinho (RS).

Decreto Legislativo n? 37, de 27 de fevereiro de 199!.

142

RADIO TROPICAL DE BLUMENAU LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Blumenau (SC).

Decreto Legislativo n? 38, de 27 de fevereiro de 199!.

143

REDE ELDORADO DE RADIO LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Eldorado (MS).
Decreto Legislativo n.o 11, de 26 de fevereiro de 199!.

125

RADIODIFUSAO
Concessão
FM Sudoeste Radiodifusora Ltda.
Piraí (RJ).

Decreto Legislativo n.o 6, de 22 de fevereiro de 1991.
Fundação Cultural Educacional e de Radiodifusão Catedral São
Sebastião do Rio de Janeiro
São Gonçalo (RJ).
Decreto Legislativo n!' 68, de 18 de dezembro de 1991.
Melodia - Sistema Capelinhense de Radiodifusão Ltda.
Capelinha (MG).
Decreto Legislativo n.O 13, de 26 de fevereiro de 1991.
Rádio Arapoti Ltda.
Arapoti (PRl.
Decreto Legislativo n.O 9, de 22 de fevereiro de 1991.
Rádio Cidade FM de Lauro Müller Ltda.
Lauro Müller (SC).
Decreto Legislativo n!' 29, de 27 de fevereiro de 1991.
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122

117

126

124

137
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Rádio Difusora de Ivinhema Ltda.
rvinhema (MS).
Decreto Legislativo n.o 42, de 27 de fevereiro de 1991.
Rádio e Televisão Imagem Ltda.
Paranavaí (PR).
Decreto Legislativo n.o 4, de 22 de fevereiro de 1991.
Rádio e TV Vale do Mogi-Guaçu Ltda.

146

120

Mogí-Guacu (SP).

Decreto Legisla.tivo n;> 41, de 27 de fevereiro de 1991.
Rádio Educadora de Campinas Ltda.
Campinas (SP).
Decreto Legislativo n:' 33, de 27 de fevereiro de 1991.
Rádio Educadora de São João da Urtiga Ltda.
São João da Urtiga (RS).
Decreto Legislativo n.O 7, de 22 de fevereiro de 1991.
Rádio FM 102 Ltda.
Cariacica (ES).
Decreto Legislativo n? 35, de 27 de fevereiro de 1991.
Rádio FM Esperança de Guadalupe Ltda.
Guadalupe (PI).
Decreto Legislativo n.O 8, de 22 de fevereiro de 1991.
Rádio FM Folha de Londrina Ltda.
Londrina (PR).
Decreto Legislativo n.O 10, de 22 de fevereiro de 1991.
Rádio FM Itabaiana Ltda.
Itabaiana (SE).
Decreto Legislativo n:' 26, de 26 de fevereiro de 1991.
Rádio FM Jóia Ltda.
Pérola (PR).
Decreto Legislativo n:' 34, de 27 de fevereiro de 1991.
Rádio Imperial FM de Pedro Ir Ltda.
Pedro Ir (PI).
Decreto Legislativo n? 14, de 26 de fevereiro de 1991.
Rádio Pataxós Ltda.
Itabela (BA).
Decreto Legislativo n? 17, de 26 de fevereiro de 1991.
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NOTA DO EDITOR
Em 1991 manteve-se na Coleção das Leis as modificações já introduzidas, com o intuito de fazer com que a obra cumpra cada vez melhor o seu propósito.
Com a edição do Decreto n.o 100.000, de 11 de janeiro de 1991, os decretos passaram a ter nova numeração com o número 1. A partir deste
ato, também existirão decretos não numerados, com ou sem ementa.
Para efeito de indexação, adotou-se um número fictício para os decretos não numerados e 05 decretos sem ementa trerõo, no lndice Cronológico, entre colchetes, o assunto a que se referem.
Quanto aos demais atos, tanto do Legislativo quanto do Executivo,
não houve qualquer alteração, permanecendo o padrão editorial da
Coleção das Leis.
Dessa forma procurou-se tornar a consulta de nOSSOs leitores mais
ágil e eficiente.
Brasília. março de 1991.

LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N? 65, DE 15 DE ABRIL
de 1991
Define, na forma da alínea a do inciso
X do art. 155 da Oonetitaiçeo, os produtos
semi-elaborados que podem ser tributados
pelos Estados e Distrito Federal, quando
de sua exportação para o exterior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. I? E compreendido no campo de incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação IICMS) o produto industrializado semielaborado destinado ao exterior:
I - que resulte de matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral sujeita ao imposto quando exportada in natura.
II cuja matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral não tenha sofrido qualquer processo que implique modificação da natureza química originária.
Il l - cujo custo da matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral represente mais de sessenta por cento do custo
do correspondente produto, apurado segundo o nível tecnológico
disponível no País.
Art. 2? Cabe ao Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz]:
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I - estabelecer as regras para a apuração do custo ind ustrial conforme referido no artigo anterior;
II - elaborar lista dos produtos industrializados semielaborados segundo definidos no artigo anterior, atualizando-a
sempre que necessário.
§ I? Ê assegurado ao contribuinte reclamar, perante o Estado ou o Distrito Federal, onde tiver domicílio fiscal, contra a
inclusão, entre os produtos semi-elaborados, do bem de sua fabricação.
§ 2~ Julgada procedente a reclamação, o Estado ou o Distrito Federal submeterá ao Conselho Nacional de Politica Fazendária a exclusão do produto da lista de que trata o inciso II
do caput deste artigo.
§ 3~ Para definição dos produtos semi-elaborados, os contribuintes são obrigados a fornecer ao Conselho Nacional de
Politica Fazendária e ao Estado ou ao Distrito Federal de sua
jurisdição fiscal a respectiva planilha de custo industrial que
lhes for requerida.
Art. 3? Não se exigirá a anulação do crédito relativo às entradas de mercadorias para utilização como matéria-prima, material secundário e material de embalagem, bem como o relativo
ao fornecimento de energia e aos serviços prestados por terceiros na fabricação e transporte de produtos industrializados destinados ao exterior.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, equipara-se
a saída para o exterior a remessa, pelo respectivo fabricante,
com o fim específico de exportação de produtos industrializados
com destino a:
I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings,
ou outro estabelecimento do fabricante;
II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;
IH - outro estabelecimento, nos casos em que a lei estadual indicar.
Art. 4~ Para cálculo da participação de cada Estado ou do
Distrito Federal na repartição da receita tributária de que trata
o inciso II do art. 159 da Constituição, somente será considerado o valor dos produtos industrializados exportados para o exCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):509-511, mar./abr. 1991.
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terior na proporção do ICMS que deixou de ser exigido em razão da não-incidência prevista no item a do inciso X e da desoneração prevista no item f do inciso XII, ambos do § 2? do art.
155 da Constituição.
Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União somente
aplicará o disposto neste artigo a partir do segundo cálculo da
correspondente participação a ser realizado depois da vigência
desta lei.
Art. 5? Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):509-511, mar.Zabr. 1991.
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LEI N? 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 1*1
Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na Lei
n.O 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que
"dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais».

O Presidente do Senado Federal:
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL manteve, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do § 7? do art. 66 da Constituição, promulgo as seguintes
partes da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990:
«Art. 87
§ I?
.
§ 2? Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e
não gozados pelo servidor que vier a falecer serão converti·
dos em pecúnia, em favor de seus beneficiários da pensão.
Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado:
I - com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior àquela em que se encontra posicionado;

(*)Esta lei foi publicada originalmente no DO de 12.12.1990 (V. Coleção das

Leis, Brasília, 182(6, t.l):3470, nov.ldez., 1990).
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II - quando ocupante da última classe da carreira,
com a remuneração do padrão correspondente, acrescida
da diferença entre esse e o padrão da classe imediatamente
anterior.
Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos. ou 10
(dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de
maior valor, desde que exercido por um período mínimo de
2 (doisl anos.
§ I? Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2
(dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 2? A aplicação do disposto neste artigo exclui as
vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação
de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção.

Art. 231.

.

§~

.

§ 2?

O custeio da aposentadoria é de responsabilidade integral do Tesouro Nacional.
Art. 240.
.
.

a)
b)

.

c)

d) de negociação coletiva;
e) de ajuizamento, individual e coletivamente, frente à
Justiça do Trabalho, nos termos da Constituição Federal.
Art. 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a
satisfazer, dentro de 1 (um) ano, as condições necessárias
para a aposentadoria nos termos do inciso II do art. 184 do
antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar.labr. 1991.
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Lei n? 1.711 111, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á
com a vantagem prevista naquele disposrtivo.»
Senado Federal, 18 de abril de 1991. 170? da Independência
e 103? da República.
Mauro Benevides

LEI N? 8.177, DE I? DE MARÇO 1991 1*1
Estabelece regras para a desindexação
da economia e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? O Banco Central do Brasil divulgará Taxa Referencial (TR), calculada a partir da remuneração mensal média
líquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo captados nos
bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos múltiplos
com carteira comercial ou de investimentos, caixas econômicas,
ou dos títulos públicos federais, estaduais e municipais. de acordo com metodologia a ser aprovada pelo Conselho Monetário
Nacional, no prazo de sessenta dias, e enviada ao conhecimento
do Senado Federal.
§ I? A TR será mensalmente divulgada pelo Banco Central do Brasil, no máximo até o oitavo dia útil do mês de referência.
§ 2? As instituições que venham a ser utilizadas como bancos de referência, dentre elas, necessariamente, as dez maiores
do País, classificadas pelo volume de depósitos a prazo fixo, estão obrigadas a fornecer as informações de que trata este artigo,
segundo normas estabelecidas pelo Conselho Monetário N acíonal, sujeitando-se a instituição e seus administradores, no caso
de infração às referidas normas, às penas estabelecidas no art.
44 da Lei n? 4.595111, de 31 de dezembro de 1964.
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):25, out.ldez., 1952.
(*) Esta lei foi publicada em suplemento à edição do DO do dia 4.3.1991.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):519, out.ldez., 1964.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Braaílía, 183(2):513-552, mar.Zabr. 1991.
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§ 3? Enquanto não aprovada a metodologia de cálculo de
que trata este artigo, o Banco Central do Brasil fixará a TR.
Art. 2? O Banco Gentral do Brasil divulgará, para cada
dia útil, a Taxa Referencial Diária (TRD), correspondendo seu
valor diário à distribuição pro rata dia da TR fixada para o
mês corren te.
§ I? Enquanto não divulgada a TR relativa ao mês corrente, o valor da TRD será fixado pelo Banco Central do Brasil
com base em estimativa daquela taxa.
§ 2? Divulgada a TR, a fixação da TRD nos dias úteis restantes do mês deve ser realizada de forma tal que a TRD acumulada entre o E dia útil do mês e o I? dia útil do mês subseqüente seja igual à TR do mês corrente.
Art. 3? Ficam extintos a partir de I? de fevereiro de 1991:
I - o BTN Fiscal instituido pela Lei n? 7.799121, de 10 de
julho de 1989;
II - o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) de que trata o
art. 5? da Lei n:' 7.777 131, de 19 de junho de 1989, assegurada a liquidação dos títulos em circulação, nos seus respectivos vencimentos;
III - o Maior Valor de Referência (MVR) e as demais unidades de conta assemelhadas que são atualizadas, direta ou indiretamente, por índice de preços.
Parágrafo único. O valor do BTN e do BTN Fiscal destinado à conversão para cruzeiros dos contratos extintos na data
de publicação da medida provisória que deu origem a esta lei,
assim como para efeitos fiscais, é de Cr$126,8621.
Art. 4? A partir da vigência da medida provisória que deu
origem a esta lei, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica deixará de calcular o Índice de Reajuste de Valores Fiscais (IRFV) e o Índice da Cesta Básica (ICB), mantido o
cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Art. 5? A partir de I? de março de 1991, o valor nominal
das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), emitidas anterior(2) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1470, jul.l ago., 1989.

(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):873, maio/jun., 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar.labr. 1991.
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mente a 15 de janeiro de 1989 (art. 6? do Decreto-Lei n? 2.284 141,
de 10 de março de 1986), dos Bônus do Tesouro Nacional (BTN),
emitidos até a data de vigência da medida provisória que deu
origem a esta lei, das Letras do Tesouro Nacional, de Série Especial (§ I? do art. 11 do Decreto-Lei n? 2.376 151, de 25 de novembro de 1987), e dos Títulos da Dívida Agrária (TDA), será atualizado, no primeiro dia de cada mês, por índice calculado com
base na TR referente ao mês anterior.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se também aos BTN
emitidos anteriormente à vigência da medida provisória que deu
origem a esta lei, com cláusula de opção, ficando assegurada,
por ocasião do resgate, a alternativa de atualização com base na
variação da cotação do dólar norte-americano divulgada pelo
Banco Central do Brasil.
§ 2? Os BTN-Série Especial, emitidos em conformidade
com o § 2? do art. 9? da Lei n? 8.024(61, de 12 de abril de 1990,
passam a ser atualizados, a partir de I? de fevereiro de 1991, pela TRD, acrescidos de juros de seis por cento ao ano, ou fração
pro rata.

§ 3? Os Títulos da Dívida Agrária (TDA) terão remuneração de seis por cento ao ano ou fração pro rata, mantido o seu
poder liberatório nos termos da legislação em vigor, podendo, a
partir de seu vencimento, ser utilizados na aquisição de ações
de empresas estatais incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
Art. 6? Para atualização de obrigações com cláusula de
correção monetária pela variação do BTN, do BTN Fiscal, das
demais unidades no art. 3? e dos índices mencionados no art. 4?
relativas a contratos em geral, exceto aqueles cujo objeto seja a
venda de bens para entrega futura, a prestação de serviços
contínuos ou futuros e a realização de obras, firmados anteriormente à medida provisória que deu origem a esta lei, deverá ser
observado o seguinte:

(4) Coleção das Leis. Brasília, (1):11, jan.v'mar.• 1986.
(5) Coleçõo das Leis. Brasília, (7):31. out.ldez., 1987.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(2. t.1):724. mar.labr. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552. mar./abr. 1991.
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I - nos contratos que prevêem índice substitutivo deverá
ser adotado esse índice, exceto nos casos em que esta lei dispuser em contrário;
11 - nos contratos em que não houver previsão de índice
substitutivo, será utilizada a TR, no caso dos contratos referentes ao BTN ou a unidade corrigida mensalmente, ou a TRD, no
caso daqueles referentes ao BTN Fiscal e a unidades corrigidas
diariamente.
Parágrafo único. Para atualização, no mês de fevereiro de
1991, dos contratos referentes ao~BTN, a unidade de conta com
correção mensal ou a índice de preços, deverá ser utilizado índice resultante de composição entre o índice pro rata, no período
decorrido entre a data de aniversário do contrato no mês de janeiro de 1991 e o dia I? de fevereiro de 1991 e a TRD entre I? de
fevereiro de 1991 e o dia de aniversário do contrato no mês de
fevereiro.
Art. 7? Os saldos dos cruzados novos transferidos ao Banco Central do Brasil, na forma da Lei n? 8.024, de 12 de abril de
1990, serão remunerados, a partir de I? de fevereiro de 1991 e
até a data da conversão, pela TRD, acrescida de juros de seis
por cento ao ano, ou fração pro rata, e serão improrrogavelmente, convertidos em cruzeiros, na forma da Lei n? 8.024, de 12 de
abril de 1990.
Art. 8? O art. 5? da Lei n? 7.862 171, de 30 de outubro de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? O Banco Central do Brasil e as instituições
financeiras a que se refere o § 2? deste artigo recolherão ao
Tesouro Nacional, no último dia útil de cada decênio, remuneração incidente sobre os saldos diários dos depósitos
da União existentes no decêndio imediatamente anterior.
§ I? Os saldos de que trata este artigo, a partir de 4
fevereiro de 1991, serão remunerados pela Taxa Referendial Diária (TRD), divulgada pelo Banco Central do Brasil.
§ 2? No caso em que órgãos e entidades da União, em
virtude de características operacionais específicas, não
possam integrar o sistema de caixa único do Tesouro Na(7) Coleção das Leis. Brasília, 181(5):2267, set.Zout.. 1989.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2);513-552, mar./abr. 1991.
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cional, os recursos destinados a atender suas necessidades
poderão, excepcionalmente, ser depositados no Banco do
Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal.»
Art. 9? A partir de fevereiro de 1991, incidirá a TRD sobre
os impostos, as multas, as demais obrigações fiscais e parafiscais, os débitos de qualquer natureza para com as Fazendas N a~
cional, Estadual, do Distrito Federal e dos Municípios, com o
Fundo de Participação PIS-Pasep e com o Fundo de Investimento Social, e sobre os passivos de empresas concordatárias em
falência e de instituições em regime de liquidação extrajudicial,
intervenção e administração especial temporária.
§ 1? (Vetado).
§ 2? A base de cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos produzidos por títulos e aplicações de renda
fixa será determinada mediante a exclusão, do rendimento bruto, da parcela correspondente à remuneração pela TRD, verificada no periodo da aplicação.
Art. 10. A partir da vigência da medida provisória que
deu origem a esta lei, é vedado estipular, nos contratos referidos no art. 6?, cláusula de correção monetária com base em índice de preços, quando celebrados com prazo ou período de repactuação inferior a um ano.
Art. 11. Nas operações realizadas no mercado financeiro,
é admitida a utilização da TR e da TRD como base para remuneração dos respectivos contratos, somente quando não tenham
prazo ou período de repactuação inferior a noventa dias.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá alterar
o prazo mencionado neste artigo, respeitados os contratos firmados.
Art. 12. Em cada periodo de rendimento, os depósitos de
poupança serão remunerados:
I - como remuneração básica, por taxa correspondente à
acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de ren-

dimento, exclusive;
II - como adicional, por juros de meio por cento ao mês.
§ I? A remuneração será calculada sobre o menor saldo
apresentado em cada período de rendimento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar./abr. 1991.
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§ 2? Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se
período de rendimento:
I ~ para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem
fins lucrativos, o mês corrido, a partir da data de aniversário
da conta de depósito de poupança;
11 - para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir
da data de aniversário da conta de depósito de poupança.
§ 3? A data de aniversário da conta de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o
dia I? do mês seguinte.
§ 4? O crédito dos rendimentos será efetuado:
I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para
os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos;
e
II - trimestralmente, na data de aniversário no último
mês do trimestre, para os demais depósitos.
Art. 13. O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédito
de rendimento realizado a partir do mês de fevereiro de 1991, inclusive.
Parágrafo único. Para o cálculo do rendimento a ser creditado no mês de fevereiro de 1991 - cadernetas mensais - e nos
meses de fevereiro, março e abril - cadernetas trimestrais -,
será utilizado um índice composto da variação do BTN Fiscal
observado entre a data do último crédito de rendimentos, inclusive, e o dia i? de fevereiro de 1991, e da TRD, a partir dessa
data e até o dia do próximo crédito de rendimentos, exclusive.
Art. 14. E o Banco Central do Brasil autorizado a instituir
e disciplinar novas modalidades de caderneta de poupança, observada periodicidade de crédito de rendimentos superior a trinta dias e remuneração básica pela TRD.
Art. 15. Para os contratos já existentes, contendo cláusula
expressa de utilização da Unidade Padrão de Capital (UPC) como fator de atualização, esta passa a ser atualizada mediante a
aplicação do índice de remuneração básica dos depósitos de
poupança com data de aniversário no dia 1::'.
Art. 16. O disposto no artigo anterior aplica-se à atualização da UPC a ser realizada em i? de abril de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar./abr. 1991.
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Art. 17. A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passam a
ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos
depósitos de poupança com data de aniversário no dia I?, observada a periodicidade mensal para remuneração.
Parágrafo único. As taxas de juros previstas na legislação
em vigor do FGTS são mantidas e consideradas como adicionais à remuneração prevista neste artigo.
Art. 18. Os saldos devedores e as prestações dos contratos
celebrados até 24 de novembro de 1986 por entidades integrantes
dos Sistemas Financeiros da Habitação e do Saneamento (SFH
e SFS), com cláusula de atualização monetária pela variação da
UPC, da OTN, do Salário Minimo ou do Salário Minimo de Referência, passam, a partir de fevereiro de 1991, a ser atualizados
pela taxa aplicável à remuneração básica dos Depósitos de Pou-

pança com data de aniversário no dia I?, mantidas a periodicidade e as taxas de juros estabelecidas contratualmente.
§ 1? Os saldos devedores e as prestações dos contratos celebrados no período de 25 de novembro de 1986 a 31 de janeíro
de 1991 pelas entidades mencionadas neste artigo, com recursos
de depósitos de poupança, passam, a partir de fevereiro de 1991,
a ser atualizados mensalmente pela taxa aplicável à remuneração básica dos Depósitos de Poupança com data de aniversário
no dia de assinatura dos respectivos contratos .
. § 2? Os contratos celebrados a partir da vigência da medida provisória que deu origem a esta lei pelas entidades mencionadas neste artigo, com recursos de Depósitos de Poupança, terão cláusula de atualização pela remuneração básica aplicável
aos Depósitos de Poupança com data de aniversário no dia de
assinatura dos respectivos contratos.
§ 3? O disposto neste artigo aplica-se igualmente às operações ativas e passivas dos fundos vinculados ao SFH, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 4? O disposto no § 1? deste artigo aplica-se às Letras Hipotecárias emitidas e aos depósitos efetuados a qualquer título,
com recursos oriundos dos Depósitos de Poupança, pelas entidades mencionadas neste artigo, junto ao Banco Central do BraCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar./abr. 1991.
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si!; e às obrigações do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Art. 19. Os contratos celebrados a partir de I? de fevereiro
de 1991, relativos a operações realizadas por empresas construtoras e incorporadoras com adquirentes de imóveis residenciais
e comerciais, poderão conter cláusula de remuneração pela taxa
básica aplicável aos depósitos de poupança, desde que vinculados a financiamento junto a instituições integrantes do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
Art. 20. O resultado apurado pela aplicação do critério de
cálculo de atualização das operações de que trata o art. 18, lastreadas com recursos de Depósitos de Poupança e da atualização desses depósitos, na forma do disposto no parágrafo único
do art. 13 desta lei, será incorporado ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVSI, nos termos das instruções a serem expedidas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 21. Os saldos dos contratos de financiamento celebrados até o dia 31 de janeiro de 1991, realizados com recursos dos
depósitos de poupança rural, serão atualizados, no mês de fevereiro de 1991, por índice composto:
I - da variação do BTN Fiscal observado entre a data de
aniversário ou de assinatura do contrato no mês de janeiro de
1991 e o dia I? de fevereiro de 1991; e
II - da TRD acumulada entre I? de fevereiro de 1991 e o
dia do aniversário do contrato no mês de fevereiro de 1991.
Parágrafo único. A partir do mês de março de 1991, os saldos dos contratos mencionados neste artigo serão atualizados
pela remuneração básica aplicada aos depósitos de poupança
com data de aniversário no dia da assinatura dos respectivos
contratos.
Art. 22. Os contratos celebrados a partir de I? de fevereiro
de 1991 com recursos dos depósitos de poupança rural terão
cláusulas de atualização pela remuneração básica aplicada aos
depósitos de poupança com data de aniversário no dia da assínatura dos respectivos contratos.
Art. 23. A partir de fevereiro de 1991, as prestações mensais dos contratos de financiamento firmados no âmbito do
SFH, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por CategoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar.Zabr. 1991.
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ria Profissional (PES/CP), serão reajustadas em função da
data- base para a respectiva revisão salarial, mediante a aplica-'
ção:
I - do índice derivado da taxa de remuneração básica
aplicável aos depósitos de poupança livre no período, observado
que:
a) nos contratos firmados até 24 de novembro de 1986, o
índice a ser utilizado corresponderá àquele aplicável às contas
de poupança com data de aniversário no dia I? de cada mês;
b) nos contratos firmados a partir de 25 de novembro de
1986, o índice a ser utilizado corresponderá àquele aplicável às
contas de depósitos de poupança com data de aniversário no dia
da assinatura dos respectivos contratos;
11 - do índice correspondente ao percentual relativo ao ganho real de salário.
§ I? No caso de contratos enquadrados na modalidade plena do PES/CP, far-se-á, a partir do mês de fevereiro de 1991, o
reajuste mensal das respectivas prestações, observado o disposto nas alíneas a e b do item I deste artigo.
§ 2? Do percentual de reajuste de que trata o ceput deste
artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3? E facultado ao agente financeiro aplicar, em substituição aos percentuais previstos no ceput e § I? deste artigo, o
índice de aumento salarial da categoria profissional, quando conhecido.
Art. 24. Aos mutuários com contratos vinculados ao
PES/CP, firmados a qualquer tempo, é assegurado que, na aplicação de qualquer reajuste, a participação da prestação mensal
na renda atual não excederá a relação prestação/renda verrficada na data da assinatura do contrato de financiamento ou da
opção pelo PES, desde que efetuem a devida comprovação perante o agente financeiro, podendo ser solicitada essa revisão a
qualquer tempo.
§ I? Respeitada a relação de que trata este artigo, o valor
de cada prestação mensal deverá corresponder, no mínimo, ao
valor da parcela mensal de juros, calculado à taxa convencionada no contrato.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar.vabr. 1991.
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§ 2? Não se aplica o disposto neste artigo às hipóteses de
redução de renda por mudança de emprego ou por alteração na
composição da renda familiar em decorrência da exclusão de um
ou mais co-adquirentes, assegurado ao mutuário. nesses casos,
o direito à renegociação da dívida junto ao agente financeiro, visando a restabelecer o comprometimento inicial da renda.
§ 3? Sempre que, em virtude da aplicação do PES/CP, a
prestação for reajustada em percentagem inferior àquela referida no art. 23 desta lei, a diferença será incorporada em futuros
reajustes de prestações, até o limite de que trata o caput deste
artigo.
Art. 25. Os recursos repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESI, originários do
Fundo PIS-Pasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinam serão
atualizados, de acordo com a periodicidade fixada contratualmente, pela TR, mantidas as taxas de juros contratadas.

Parágrafo único. Para atualização. no mês de fevereiro de
1991, das obrigações e contratos de que trata este artigo, deverá
ser utilizado o dia I? como data.

Art. 26. As operações de crédito rural contratadas junto
às instituições financeiras, com recursos oriundos de depósitos
à vista e com cláusula de atualização pelo Indíce de Preços ao
Consumidor (IPC), passam a ser atualizadas pela TR, observado o disposto no art. 6? desta lei.
Art. 27. As obrigações contratuais e pecuniárias e os títulos de crédito, inclusive duplicatas, que tenham sido constituídos no período de I? de setembro de 1990 a 31 de janeiro de
1991, sem cláusula de reajuste ou com cláusula de correção monetária prefixada, serão deflacionados, no dia do vencimento,
dividindo-se o montante expresso em cruzeiros pelo fator de deflação a que se refere o § I? deste artigo.
§ I? O fator de deflação será diário e calculado pela multiplicação cumulativa de 1,0116 para cada dia útil, a partir de I?
de fevereiro de 1991.
§ 2? O Banco Central do Brasil poderá alterar e, a partir
da data que fixar, tornar constante o fator de deflação de que
trata este artigo, desde que, neste caso, seja observado o interCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(2):513-552. mar.vabr. 1991.
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valo mínimo de trinta dias entre a divulgação da alteração e sua
efetiva vigência.
§ 3? Não estão sujeitas ao regime de deflação de que
trata este artigo as obrigações tributárias, mensalidades escolares, mensalidades de clubes, associações e entidades sem
fins lucrativos, despesas condominiais e os pagamentos em geral contra a prestação de serviços de telefonia, esgoto, fornecimento de água, energia elétrica e gás.
Art. 28. As operações realizadas em mercados a termo e
de opções das bolsas de valores e de mercadorias e de futuros
sujeitam-se ao regime de deflação previsto no artigo anterior,
nas seguintes condições:
I - nos contratos a termo, o fator de deflação incidirá na
data de vencimento, inclusive no caso de encerramento antecipado;
II - nas operações com opções, o fator de deflação incidirá
sobre o preço de exercício na data em que o direito for exercido.
§ 1? O fator de deflação não incide sobre os preços das
operações realizadas no mercado à vista ou disponível das bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.
§ 2? Os contratos futuros das bolsas de valores, de mercadorias e de futuros deverão ser liquidados, compulsoriamente,
no primeiro dia de pregão após a publicação da medida provisória que deu origem a esta lei.
Art. 29. As entidades de previdência privada, as companhias seguradoras e as de capitalização são equiparadas às instituições financeiras e às instituições do sistema de distribuição
do mercado de valores mobiliários, com relação às suas operações realizadas nos mercados financeiro e de valores mobiliários respectivamente, inclusive em relação ao cumprimento das
diretrizes do Conselho Monetário Nacional quanto às suas aplicações para efeito de fiscalização do Banco Central do Brasil e
da Comissão de Valores Mobiliários e da aplicação de penalidades previstas nas Leis nvs 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e
6.385 181, de 7 de dezembro de 1976.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (7):70. out./dez .. 1976.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não modifica o
tratamento tributário definido em lei nem a competência específica, relativamente àquelas entidades, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e da Superintendência de Seguros
Privados, que deverão ser comunicadas sobre quaisquer irregularidades constatadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na lei orçamentária, bem como em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus défícits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ I? Poderá ser autorizada a emissão da NTN com cláusula alternativa de opção, por ocasião do resgate, pela atualização
cambial com base na variação da cotação do dólar norteamericano, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
§ 2? As Notas do Tesouro Nacional (NTN), a partir do seu
vencimento, terão poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.

Art. 31. Os bancos comerciais, os bancos de desenvolvimento, os bancos múltiplos e as caixas econômicas, com carteira comercial ou de investimento, poderão emitir Títulos de Desenvolvimento Econômico (TDE), para captação de recursos
destinados ao financiamento de projetos no âmbito do Programa
de Fomento à Competitividade Industrial (PFCII, aos quais terão acesso somente as empresas referidas no inciso II do art.
171 da Constituição Federal.
§ 1? Os TDE terão as seguintes características:
I - prazo: compatível com o cronograma financeiro dos
projetos;
II - remuneração: TR;
III - colocação: por intermédio de instituições financeiras
e do mercado de capitais, junto a investidores institucionais,
pessoas físicas e jurídicas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar.labr. 1991.
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§ 2? O Banco Central do Brasil expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 32. As receitas geradas pelos contratos de financiamentos de projetos aprovados no âmbito do PFCI não constituirão base de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e para o Programa de Integração Social (PIS), bem como para o Finsocial.

Art. 33. A partir de I? de maio de 1991, são transferidas
ao Banco Central do Brasil as atribuições previstas nos arts. 7?
e 8? da Lei n? 5.768(91, de 20 de dezembro de 1971, no que se refere às operações conhecidas como consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas, que objetivem a aquísíção de bens de qualquer natureza.
Parágrafo único. A fiscalização das operações mencionadas neste artigo. inclusive a aplicação de penalidades, será
exercida pelo Banco Central do Brasil.
Art. 34. (Vetado).

Art. 35. É, também, permitida a utilização dos saldos em
cruzados novos, transferidos ao Banco Central do Brasil na forma do art. 9? da Lei n'' 8.024, de 12 de abril de 1990, para fins de
aquisição, exclusivamente por seus beneficiários, de unidades
habitacionais de propriedade de fundações que integrem, por
força da lei de sua criação, o Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), desde que tais recursos estivessem depositados, em 15
de março de 1990, em contas de poupança de titularidade do adquirente.
Parágrafo umco, As fundações mencionadas neste artigo
aplica-se o disposto no art. 11 da Lei n? 8.024, de 12 de abril de
1990.

Art. 36. No interesse da segurança do abastecimento de
produtos agrícolas alimentares e da estabilização dos preços, é
o Poder Executivo, por intermédio da Companhia Nacional de
Abastecimento, autorizado a realizar operações de compra e
venda de estoques de produtos básicos essenciais ao consumo
(9) Coleção das Leis. Brasília, (7):182, out.Zdez. 1971.
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da população, ao abrigo das disposições contidas no Decreto-lei
n? 2.3001101 de 21 de novembro de 1986, do art. 35 da Lei n?
8.1711111 de 17 de janeiro de 1991, do art. 3? da Lei n? 8.174,1 121 de
30 de janeiro de 1991, demais legislação pertinente a respectiva
regulamentação.
Art. 37. O Banco Central do Brasil enviará, trimestralmente, ao Senado Federal demonstrativos financeiros das aplicações em projetos com recursos do Programa de Fomento à
Competitividade Industrial (PFC).
Art. 38. Os saldos das contas do Fundo de Participação
PIS/Pasep e as obrigações emitidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) serão reajustados pela TR nas épocas estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza,
quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença
normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.
§ I? Aos débitos trabalhistas constantes de condenação
pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em
reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições
homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão
acrescidos, nos juros de mora previstos no caput juros de um
por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e
aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença
ou no termo de conciliação.
§ 2? Na hipótese de a data de vencimento das obrigações
de que trata este artigo ser anterior a I? de fevereiro de 1991, 08
juros de mora serão calculados pela composição entre a variação acumulada do BTN Fiscal no período compreendido entre a
data de vencimento da obrigação e 31 de janeiro de 1991, e a
TRD acumulada entre I? de fevereiro de 1991 e seu efetivo pagamento.
(lO) Coleção das Leis. Brasilia, (7):56, out.vdez. 1986.
(11) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):51, jan.zfev. 1991.

(12) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):-78, jan./fev. 1991:
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Art. 40. O depósito recursal de que trata o art. 899 da
ConsolidaçãO das Leis do Trabalho fica limitada a Cr$420.000,00
(quatrocentos e vinte mil cruzeiros}, nos casos de interposição
de recurso ordinário, e a Cr$840.000,00 (oitocentos e quarenta
mil cruzeiros), em se tratando de recurso de revista, embargos
infringentes e recursos extraordinários, sendo devido a cada novo recurso interposto no decorrer do processo.
§ I? Em se tratando de condenação imposta em ação rescísória, o depósito recursal terá como limite máximo, qualquer
que seja o recurso, o valor de Cr$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil cruzeiros).
§ 2? Os valores previstos neste artigo poderão ser periodicamente alterados pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 41. Os Fundos Constitucionais do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste, bem cama os Fundos Regionais de Investimentos (Finam, Finor, Funres), serão atualizados segundo os
critérios estabelecidos no art. 9?

Art. 42. O Poder Executivo enviará ao Congresso N acionai, até 31 de março de 1991, projeto de lei dispondo sobre a
atuaHzação das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas
de que trata a Lei n? 7.799, de 10 de julho de 1989, em virtude da
extinção do BTN e do BTN Fiscal.
Art. 43.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 44. Revogam-se o Decreto-Lei n? 75 1131, de 21 de novembro de 1966, e demais disposições em contrário.
Brasília, 1? de março de 1991; 170? da Independéncia e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

(13) Coleção das Leis. Brasília, (7):185, out./dez. 1966.
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LEI N? 8.178, DE I? DE MARÇO DE 1991 1'1
Estabelece regras sobre preços e salários e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? OS preços de bens e serviços efetivamente praticados em 30 de janeiro de 1991 somente poderão ser majorados
mediante prévia e expressa autorização do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ I? Os preços a que se refere este artigo são os fixados
para pagamento à vista, em moeda.
§ 2? Considera-se preço à vista o preço líquido, após os
descontos concedidos, na data referida neste artigo, quer seja
resultante de promoção ou bonificação.
§ 3? Nas vendas a prazo realizadas até 31 de janeiro de
1991, sem cláusula de correção monetária ou com cláusula de
correção monetária prefixada, as parcelas remanescentes deverão ser ajustadas pelo fator de deflação previsto no art. 27 da
Lei n:' 8.178, de I? de março de 1991.
§ 4? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá fixar normas para a conversão dos preços a prazo em preços à vista, com eliminação da correção monetária implícita ou
de expectativa inflacionária incluída nus preços a prazo.
§ 5? Os atos do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que autorizem majoração de preços de que trata o
caput deste artigo, deverão ser publicados no Diário Oficial da
União, acompanhados de justificativa técnica.
§ 6? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento deverá expedir instruções relativas aos procedimentos administrativos para que as empresas possam pleitear a majoração dos
preços de bens e serviços, inclusive com decurso de prazo.
Art. 2? O disposto no art. I? desta lei aplica-se, também,
aos contratos cujo objeto seja:
(*) Esta lei foi publicada em suplemento à edição do DO do dia 4.3.1991 e
retificada no DO de 20.3.1991 (pág. 953, deste volume).
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1
a venda de bens para entrega futura;
II
a prestação de serviços. contínuos ou futuros; e
UI
a realização de obras.
Parágrafo único. Os valores dos contratos referidos neste
artigo e os das vendas a prazo, firmados com cláusula de correção monetária pós-fixada, serão reajustados, desde o último reajuste até o dia 30 de janeiro de 1991, pela variação pro rata do
índice pactuado para reajustes referentes ao mês de fevereiro de
1991.
Art. 3? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá:
I - autorizar reajuste extraordinário para corrigir desequilíbrio de preços relativos existentes na data referida no art.
1? desta lei;
11 - suspender ou rever, total ou parcialmente. por prazo
certo ou sob condição, a vedação de reajustes de preços a que

aludem os artigos anteriores;
IH - baixar, em caráter
tal ou parcialmente, os preços
IV - expedir instruções
tratos de que trata o art. 4?,
econômico-financeiro.

especial, normas que liberem, tode qualquer setor;
relativas à renegociação dos convisando preservar seu equilíbrio

Art. 4? Nos contratos mencionados no art. 2? desta lei, e
naqueles relativos a vendas a prazo com cláusula de correção
monetária pós-fixada e a operações realizadas por empresas
construtoras ou incorporadoras com adquirentes de imóveis residenciais ou comerciais, os índices de reajustamento que foram
extintos pelos arts. 3? e 4? da Lei n? 8.178, de 1? de março de
1991, serão substituídos da seguinte maneira:
I - nos contratos que prevêem indice substitutivo deverá ser adotado esse índice, exceto nos casos em que esta lei dispuser diferentemente;
II - nos contratos em que não haja previsão de indice
substitutivo e em que o bem objeto da operação não tenha sido
efetivamente entregue ao comprador ou o serviço prestado. deverão ser utilizados índices setoriais de custo pactuados entre
as partes, vedada a utilização de índices gerais de preços, ou de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar./abr. 1991.
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índices baseados, direta ou indiretamente, na Taxa Referencial
(TR) ou Taxa Referencial Diária (TRD);
In - nos contratos em que não haja previsão de indice
substitutivo e em que o bem objeto da operação já tenha sido
efetivamente entregue ao comprador ou o serviço prestado, deverá ser utilizada a TR ou TRD.
§ i? O reajuste, a partir do mês de fevereiro de 1991, para
contratos referidos neste artigo, será fixado em ato do Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento, nos termos dos arts. I?

e 3?
§ 2? Nos casos de liquidação antecipada dos saldos dos
contratos referidos no parágrafo anterior, no período em que vigorar a restrição do art. I? desta lei, far-se-á a atualização do
saldo, observado o disposto neste artigo e sem a consideração
do disposto nos arts. I? e 3?
§ 3? Nos contratos celebrados com órgãos da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, o disposto no inciso IH deste artigo somente se aplica quando prevista a correção monetária nos atos de convocação ou de dispensa de licitação.
Art. 5? A partir de i? de março de 1991 é vedada a inclusão, nos contratos a que se refere o art. 4?, quando celebrados
por prazo ou período de repactuação inferior a um ano, de cláusula de reajustamento de preços, baseada em índices que não
reflitam a variação do custo de produção, exceto financeiro, ou
do preço dos insumos utilizados, até a efetiva entrega do bem
ou prestação do serviço objeto da operação.
§ i? As cláusulas de reajustamento de preços dos contratos referidos neste artigo terão eficácia somente quando houver
majoração, autorizada nos termos previstos nesta lei, dos preços e insumos necessários para o cumprimento do seu objeto.
§ 2? A partir da efetiva entrega do bem ou da prestação do
serviço, deverá ser utilizada a TR ou a TRD, desde que o prazo remanescente do contrato não seja inferior a noventa dias,
admitida, exclusivamente, em prazo remanescente inferior a utilização da taxa prefixada, livremente pactuada entre as partes.
§ 3? O disposto no caput deste artigo não se aplica aos
contratos referidos no art. 19 da Lei n? 8.178, de i? de março de
1991.
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Art. 6? No mês de fevereiro de 1991, os salários serão reajustados e terão seus valores determinados de acordo com o disposto neste artigo.
§ I? OS salários de fevereiro de 1991, exceto os vencimentos, soldos e demais remunerações e vantagens pecuniárias de
servidores públicos civis e militares da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, e as rendas mensais
de benefícios pagos pela Previdência Social ou pelo Tesouro N acionai, respeitado o principio de irredutibilidade salarial, serão
calculados na forma deste artigo, ficando, com esse reajustamento e com os decorrentes dos atos a que se refere o art. 25
desta lei, atualizados até 1? de março de 1991:
a) multiplicando-se o valor do salário recebido nos últimos
doze meses pelo índice de remuneração, constante do anexo desta lei, correspondente ao dia do efetivo pagamento;
b) somando-se os valores obtidos na forma da alínea anterior e dividindo-se o resultado por doze:
§ 2? Nos casos em que o efetivo pagamento do salário tiver ocorrido após o quinto dia útil do mês subseqüente ao da
competência do salário, considerar-se-á esta data para efeito do
disposto neste artigo.
§ 3? Na hipótese de adiantamento de salário, no todo ou
em parte, far-se-á a multiplicação de que trata a alínea a do §
I?, utilizando-se o valor do índice de remuneração correspondente ao dia do efetivo pagamento de cada parcela adiantada.
§ 4? Sem prejuízo do direito do empregado à respectiva
percepção, não serão computados, no cálculo do salário de fcvereiro de 1991:
a) o décimo-terceiro salário ou gratificação equivalente;
bl as parcelas de natureza não habitual;
c) o abono de férias;
d) as parcelas percentuais incidentes sobre o salário.
§ 5? As parcelas percentuais referidas na alínea d do parágrafo anterior serão aplicadas após o cálculo do valor do salário
de fevereiro de 1991, na forma do § 1? deste artigo.
Art. 7? Os vencimentos soldos e demais remunerações e
vantagens pecuniárias de servidores públicos civis e militares
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):513-552, mar.labr. 1991.
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da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, bem como as rendas mensais de benefícios pagos pelo
Tesouro Nacional, serão reajustados em nove vírgula trinta e
seis por cento no mês de fevereiro de 1991.
Art. 8? Respeitado o princípio da irredutibilidade salarial,
o empregador poderá efetuar, em fevereiro de 1991, ajustes nos
salários de seus empregados, de modo a preservar a organiza-

ção do pessoal em quadro de carreira.
Art. 9? A Politica Salarial, no periodo de I? de março de
1991 a 31 de agosto de 1991, compreenderá exclusivamente a
concessão dos seguintes abonos, 08 quais não serão extensivos
aos vencimentos, soldos e demais remunerações e vantagens pecuniárias de servidores públicos civis e militares da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, e às
rendas mensais de benefícios pagos pela Previdência Social ou
pelo Tesouro Nacional, ressalvado o disposto no § 6? deste artigo:
I
no mês de abril de 1991, Cr$3.000,OO (três mil cruzeiros);
II
nos meses de maio, junho e julho de 1991, a variação,
em cruzeiros, do custo da cesta básica, entre os meses de março
e maio de 1991, acrescida de Cr$3.000,OO (três mil cruzeiros);
UI - no mês de agosto de 1991, a variação, em cruzeiros,
do custo da cesta básica entre os meses de março e agosto de
1991, acrescida de Cr$3.000,OO (três mil cruzeiros).
§ I? Da aplicação do disposto neste artigo, da parcela do
salário de março de 1991 que não exceder a Cr$170.000,OO (cento
e setenta mil cruzeiros), não poderá resultar abono inferior aos
seguintes percentuais:
a) dez por cento não cumulativos, em maio, junho e julho;
b) vinte e um por cento em agosto.
§ 2? O valor da cesta básica, a que se referem os incisos 11
e In deste artigo, será de Cr$29.600,OO (vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), e metodologia de aferição da variação de seu
custo será definida pelo Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, que considerará a superveniência de variações na
oferta de produtos em geral.
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§ 3? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
dará, previamente, conhecimento da metodologia de cálculo de
aferição da variação do custo da cesta básica às entidades sindicais e ao Congresso Nacional.

§ 4? Os abonos de que trata este artigo poderão ser pagos
até o dia 15 do mês subseqüente ao mês em que eles são devidos.
§ 5? Os abonos-horas serão iguais ao quociente dos valores dos abonos mensais de que trata este artigo por duzentos e
vinte, e os abonos diários, por trinta.

§ 6? No caso dos aposentados e pensionistas da Previdência Social, são assegurados os seguintes abonos:

a) nos meses de maio, junho e julho de 1991, para os benefícios não inferiores a Cr$17.000,OO (dezessete mil cruzeiros), o
valor obtido pela aplicação do percentual da variação do índice
do custo da cesta básica entre os meses. de março e maio de
1991, sobre o valor do benefício em março de 1991; e para os benefícíos ínferiores a Cr$17.000,OO (dezessete mil cruzeiros}, a variação, em cruzeiros, do custo da cesta básica entre 08 meses de
março e maio de 1991, não podendo a soma do benefício e do
abono ultrapassar o valor correspondente à soma do benefício
de Cr$17.000,OO (dezessete mil cruzeiros I e do abono referente a
esse benefício.
b) no mês de agosto de 1991, para os benefícios não inferiores a Cr$17.000,OO (dezessete mil cruzeiros), o valor obtido pela
aplicação do percentual da variação do índice do custo da cesta
básica entre os meses de março e agosto de 1991, sobre o valor
do benefício em março de 1991; e para os benefícios inferiores a
Cr$17.000,OO (dezessete mil cruzeiros), a variação, em cruzeiros,
do custo da cesta básica, entre os meses de março e agosto de
1991, não podendo a soma do benefício e do abono ultrapassar o
valor correspondente à soma do benefício de Cr$17.000,OO (dezessete mil cruzeiros), e do abono referente a esse benefício.
§ 7? Os abonos referidos neste artigo não serão incorporados, a qualquer título, aos salários, nem às rendas mensais de
benefícios da Previdência Social, nem estarão sujeitos a quaisquer incidências de caráter tributário ou previdenciário.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):513-552, mar.labr. 1991.
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Art. 10. O valor do salário mínimo fica estabelecido para:
I - fevereiro de 1991, em Cr$15.895,46, mensais; Cr$529,8487,
diários; e Cr$72,2521, horários;
II - março de 1991, em Cr$17.000,00, mensais: Cr$566,6677,
diários; e Cr$77,2727, horários.
Art. 11. É devido aos trabalhadores, no mês de agosto de
1990, um abono no valor de Cr$3.000,00 (três mil cruzeiros), desde que o valor do salário referente ao mês de agosto de 1990, somado ao valor do abono concedido, não ultrapasse a
CrS26.017,3ü (vinte e seis mil, dezessete cruzeiros e trinta centavos).
§ 1? Se a soma referida neste artigo ultrapassar a Cr$26.017,30
(vinte e seis mil dezessete cruzeiros e trinta centavos), o abono
será reduzido de forma a garantir a condição estabelecida.
§ 2? Ao abono a que se refere este artigo aplica-se o disposto no § 7? do art. 9?
§ 3? O abono de que trata este artigo não se aplica aos trabalhadores que o tenham recebido de acordo com o disposto no
art. 9? da Medida Provisória n? 199(21, de 26 de julho de 1990.

Art. 12. É devido aos trabalhadores, no mês de janeiro de
1991, um abono que será calculado nos seguintes termos:
I - excepcionalmente, no mês de janeiro de 1991, nenhum
empregado receberá, entre remuneração e abono, uma quantia
inferior a Cr$12.500,00 (doze mil e quinhentos cruzeiros);
li - deverá ser calculado para cada empregado e será o resultado da soma das seguintes parcelas:
a) cinco por cento da parcela da remuneração que exceder a
Cr$60.000,00 (sessenta mil cruzeiros);
b) sete por cento da parcela da remuneração que exceder a
Cr$36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros) e não exceda a
Cr$60.000,00 (sessenta mil cruzeiros);
c) nove por cento da parcela da remuneração que exceder a
Cr$12.000,00 (doze mil cruzeiros) e não exceder a Cr$36.000,00
(trinta e seis mil cruzeiros);
(2) Coleção das Leis Brasília, 182(4):2487, jul./ago. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar./abr. 1991.
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d) doze por cento da parcela da remuneração que não exceder a CrS12.000,OO (doze mil cruzeiros);
III - a soma da remuneração e o abono não poderá exceder o valor equivalente a CrS120.000,OO (cento e vinte mil cruzeiros).
IV - será pago, no máximo até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao da publicação desta lei;
V - não será incorporado aos salários, a qualquer título;
VI - não estará sujeito a quaisquer incidência de caráter
tributário ou previdenciário;
VII - não se aplica aos trabalhadores que o tenham recebido de acordo com o disposto no art. la da Medida Provisória
n? 292 131, de 3 de janeiro de 1991.
Art. 13. Até 15 de abril de 1991, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional Projeto de Lei dispondo sobre a
regulamentação do artigo 8? da Constituição Federal e sobre as
negociações coletivas de trabalho.
Art. 14. O art. 2? da Lei n:' 8.170 141, de 17 de janeiro de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
(Art. 2? O valor dos encargos a que se refere o artigo
anterior, uma vez acordado e homologado em contrato escrito, poderá ser reajustado pelo repasse de:
I - até setenta por cento do índice de reajuste concedido à categoria profissional predominante na instituição
de ensino, em decorrência de lei, decisão judicial, acordo,
convenção ou dissídio coletivo de trabalho;
II - no mês de agosto de cada ano, até trinta por cento da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre os meses de janeiro e julho, e, excepcionalmente, em 1991, até trinta por cento da variação do
INPC entre os meses de março e julho.
Parágrafo único. Quando o reajuste decorrer de acordo, só serão considerados, para efeito de reajustamento
dos encargos educacionais, aqueles celebrados nas datas
(3) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):93, jan.lfev. 1991.
(4) Idem, pág. 47.
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de revisão legal dos salários, da categoria profissional predominante na instituição de ensíno.»
Art. 15. Nos contratos de locação residencial em geral, será observado o disposto neste artigo.
§ I? O valor do aluguel referente ao mês de fevereiro de
1991 será calculado:
a) multiplicando-se o valor do aluguel desde o último reajuste pelo Índice de remuneração constante do Anexo desta lei,
correspondente ao dia em que o pagamento era devido; e
bl somando-se os valores obtidos na forma da alínea anterior e dividindo-se o resultado pelo número de meses considerado no inciso II do artigo anterior.
§ 2? No mês de setembro de 1991, os contratos de aluguel
serão reajustados pela variação do índice de salários médios,
verificada entre os meses de fevereiro e agosto de 1991.
§ 3? A partir de outubro de 1991, inclusive, os contratos
de que trata este artigo serão reajustados nos meses estipulados
contratualmente, pelo índice de reajuste pactuado, tomando-se
por base o mês de agosto de 1991.
§ 4? Os contratos que tenham sido pactuados com indice
de preços extinto deverão, no que se refere ao cumprimento do
disposto no parágrafo anterior, utilizar o índice de salário nominal médio.
Art. 16. Os contratos de locação residencial firmados a
partir de I? de fevereiro de 1991 serão livremente pactuados, vedada a vinculação à taxa de câmbio e ao salário mínimo, e poderão conter cláusulas de reajuste, desde que a periodicidade de
reajuste não seja inferior a seis meses e o índice de reajuste não
seja superior à variação dos salários nominais médios no período.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos
acordos pactuados pelas partes, relativos à inserção ou modificação de cláusula de reajuste, ou repactuação do valor do aluguel, dos contratos de locação residencial em vigor.
Art. 17. Na locação de imóveis residenciais, é lícito às
partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem
como inserir ou modificar cláusula de reajuste, desde que respeitadas as condições previstas no artigo anterior.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar.labr. 1991.
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§ I? Não tendo havido acordo, nos termos deste artigo, o
locador ou o locatário, após três anos de vigência do contrato,
poderá pedir a revisão judicial do aluguel, a fim de reajustá-lo
ao preço de mercado.
§ 2? A revisão judicial poderá ser requerida de três em
três anos, contados do último acordo e, na falta deste, do inicio
do contrato.

Art. 18. O Índice de Salários Nominais Médios deverá ser
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, com metodologia amplamente divulgada.
Art. 19. O disposto nesta lei não se aplica:
I - à exceção do estipulado nos arts. 7? e 11, aos vencimentos, soldos e demais remunerações e vantagens pecuniárias
de servidores públicos civis e militares da Administração PÚblia Federal, direta, autárquica e fundacional, e às rendas mensais de benefícios pagos pelo Tesouro Nacional; e
Ir - à exceção do estipulado nos arts. 9?, § 6?, e 11, às rendas mensais de benefícios pagos pela Previdência Social.
Art. 20. A inobservância dos preceitos contidos nesta lei
sujeitará o infrator à aplicação das sanções previstas na legislação relativa à defesa econômica, no que couber, em particular
na Lei Delegada n:' 4(51, de 26 de setembro de 1962, na Lei n?
8.137 161, de 27 de dezembro de 1990 e na Lei n? 8.158 171, de 8 de
janeiro de 1991, sem prejuízo das demais cominações legais.
Art. 21. Os valores constantes na legislação em vigor expressos ou referenciados:
I - ao BTN ou BTN Fiscal, são convertidos pelo valor de
Cr$126,8621;
Ir - ao MVR, são convertidos pelos valores fixados na tabela abaixo:
(5) Coleção das Leis. Brasília, (5): 19, jul./set. 1962.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(6):3571, nov.Zdez. 1990.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):9, jan./fev. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar.Jabr. 1991.
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Regiões e Su b- Regiões
(Tais como definidas pelo
Decreto n? 75.679 18), de 29
de abril de 1975}

Valores
(Cr$)

1.599,75

4?,

5~, 6~, 7~

10~,

, 8~, 9~ , - 2~ sub-região,
lI?, 12? - 2? sub-região

1. 772,35

P, 2~, 3~, 9? - I? sub-região, 12." sub-região, 20~, 21~

1.930,76

14?, 17? sub-região

2.107,02

17? - I? sub-região, 18? sub-rsgrãc, 19?

2.266,17

13?,

15~,

2~

I?

sub-região, 18? - 2?
P

16?, 22?

UI - aos índíces de que trata o art. 4? da Lei n? 8.178, de
I? de março de 1991, são atualizados, de acordo com a variação
correspondente ao mês de janeiro de 1991.
Art. 22. Nas operações realizadas no mercado de capitais
é admitida a utilização da TR e da TRD como base para a remuneração dos respectivos contratos somente quando não tenham
prazo ou período de repactuação inferior a noventa dias.
Art. 23. Serão constituídas, no prazo de trinta dias, câmaras setoriais destinadas a analisar a estrutura de custos e preços em setores e cadeias produtivas específicas para assessorar
o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento no monitoramento da flexibilização de preços.
§ I? As competências e a abrangência das câmaras setoriais serão definidas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 2? As câmaras serão compostas por membros designados por portaria do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, representantes:

(8) Coleção das Leis. Brasília, (4):125, abr .Ijun. 1975.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar.labr. 1991.
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a) do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;

b) dos empregadores dos respectivos setores produtivos;
c) dos trabalhadores dos respectivos setores produtivos ou
das entidades sindicais nacionais.

Art. 24. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
expedirá as instruções necessárias à execução do disposto nesta
lei.
Art. 25. São convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias n?s 193 191, de 25 de junho de 1990; 1991101,
de 26 de julho de 1990; 211 1111, de 24 de agosto de 1990, alterada
pela Medida Provisória n? 219 (12), de 4 de setembro de 1990;
2341131, de 26 de setembro de 1990; 256 1141, de 26 de outubro de
1990; 2731151, de 28 de novembro de 1990, e 292 (16), de 3 de janeiro
de 1991.
Art. 26. O Poder Executivo, para efeito do pagamento do
de 1990, fica autorizado a suspender, total ou parcialmente, por
tempo determinado:
I - a exigência de comprovação de emprego, durante pelo menos quinze dias nos últimos vinte e quatro meses, prevista
no inciso II do art. 3? da Lei n:' 7.998, de 1990;
II -

o período de carência de que trata o art. 4? daquela

lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às demissões, sem justa causa, ocorridas ou que venham a ocorrer
entre 15 de março de 1990 e 15 de setembro de 1991.

o anexo esta publicado no

DO de 4.3.1991, pág. 6.

(9) Coleção das Leis. Brasília, 182(3);1858, maio/jun. 1991.
(10) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2487, jul./ago. 1991.

Ibidem, pág. 2512.
(l2; Coleção das Leis. Brasília, 18215):2913, set./out. 1991.
(13) Ibidem, pág. 2945.
(11)

1141 Ib. pág. 2999.
(15) Coleção das Leis. Brasília, 182(6) :3638, nov./dez. 1991.
(16) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):93, jan./fev. 1991.
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Art. 27. É acrescido o parágrafo único do art. 10 da Lei n?
8.177, de 1? de março de 1991, com a seguinte redação:
«Parágrafo único. Quando o contrato for celebrado
por prazo superior a noventa dias é admitida a utilização
da TR ou da TRD para remuneração dos valores das obrigações dele decorrentes».
Art. 28. O Poder Executivo, dentro de sessenta dias, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a
proteção do valor real dos vencimentos, soldos e demais remunerações e vantagens pecuniárias dos servidores públicos civis
e militares, da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional.
Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n? 8.030, de 12 de abril de 1990.
Brasilia, 1? de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.179, DE 14 DE MARÇO DE 1991
Autoriza a reversão ao Município de
[guape, Estado de São Paulo, do terreno
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a promover a reversão ao Município de Iguape, Estado de São Paulo, do terreno, com área de 520,00m 2 (quinhentos e vinte metros quadrados). situado na Rua Coronel Rollo, naquele Município, doado à
União Federal através da Lei Municipal n? 106, de 24 de abril
de 1954 e da Escritura Pública de Doação, lavrada a 17 de novembro de 1954, ratificada e retificada a 14 de janeiro de 1957 e
transcrita no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Iguape (SPl, à fl. 192 do Livro n:' 3-R, sob o n:' 669, em 17 de
novembro de 1954.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513·552, mar.Zabr. 1991.
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Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

LEI N? 8.180, DE 18 DE MARÇO DE 1991
Dispensa a realização de vistoria judicial na hipótese que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? O § 2? do art. 213 da Lei n? 6.015 111, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 213.
.
.
§ 2? Se da retificação resultar alteração da descrição
das divisas ou da área do imóvel, serão citados, para se
manifestarem sobre o requerimento, em dez dias, todos os
confrontantes e o alienante ou seus citados, para se manifestarem sobre o requerimento, em dez dias, todos os eonfrontantes e o alienante ou seus sucessores. Não havendo
oposição, e sendo o requerimento instruído com planta e
memorial descritivo na propriedade que justifique o pedido
de retificação, o Juiz dispensará a realização de vistoria
judicial» .
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):189, out./dez. 1973.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar.labr. 1991.
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LEI N? 8.181, DE 28 DE MARÇO DE 1991
Dá nova denominação à Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? A Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), autarquia especial, criada nos termos do art. 11 do Decreto-Lei n~
55(11, de 18 de novembro de 1966, passa a denominar-se Embratur
- Instituto Brasileiro de Turismo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República.
Parágrafo único. A Embratur tem sede e foro na Cidade de
Brasília, Distrito Federal.
Art. 2? A Embratur tem por finalidade formular, coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional de Turismo.
Art. 3? Compete à Embratur:
I - propor ao Governo Federal normas e medidas necessárias à execução da Política N acionaI de Turismo e executar as
decisões que, para esse fim, lhe sejam recomendadas;
II - estimular as iniciativas públicas e privadas, tendentes a desenvolver o turismo interno e o do exterior para o
Brasil;
In - promover e divulgar o turismo nacional, no País e
no Exterior, de modo a ampliar o ingresso e a circulação de fluxos turísticos, no território brasileiro;
IV - analisar o mercado turístico e planejar o seu desenvolvimento, definindo as áreas, empreendimentos e ações prioritárias a serem estimuladas e incentivadas;
V - fomentar e financiar, direta ou indiretamente, as
iniciativas, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento da indústria de turismo, controlando e coordenando a
execução de projetos considerados como de interesse para a indústria do turismo;
VI - estimular e fomentar a ampliação, diversificação,
reforma e melhoria da qualidade da infra-estrutura nacional;
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):101, out./dez. 1966.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513-552, mar./abr. 1991.
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VII - definir critérios, analisar, aprovar e acompanhar os
projetos de empreendimentos turísticos que sejam financiados ou
incentivados pelo Estado;
VIII - inventariar, hierarquizar e ordenar o uso e a ocupação de áreas e locais de interesse turístico e estimular o aproveitamento turístico dos recursos naturais e culturais que integram
o patrimônio turístico, com vistas à sua preservação, de acordo
com a Lei n? 6.513 121, de 20 de dezembro de 1977;
IX - estimular as iniciativas destinadas a preservar o
ambiente natural e a fisionomia social e cultural dos locais
turísticos e das populações afetadas pelo seu desenvolvimento,
em articulação com os demais órgãos e entidades competentes;
X - cadastrar as empresas, classificar os empreendimentos dedicados às atividades turísticas e exercer função fiscalizadora, nos termos da legislação vigente;
XI - promover, junto às autoridades competentes, os
atos e medidas necessários ao desenvolvimento das atividades
turísticas, à melhoria ou ao aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos turistas e à facilitação do deslocamento de pessoas no
território nacional, com finalidade turística;
XII - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes
com organizações e entidades públicas ou privadas nacionais, estrangeiras e internacionais, para a realização dos seus objetivos;
XIII - realizar serviços de consultoria e de promoção destinados ao fomento da atividade turística;
XIV
patrocinar eventos turísticos;
XV - conceder prêmios e outros incentivos ao turismo;
XVI - participar de entidades nacionais e internacionais
de turismo.
§ I? São transferidos para a Embratur o acervo documental, as atribuições e competências do extinto Conselho Nacional
de Turismo (CNTur).
§ 2? A liberdade do exercício e a exploração de atividades e
serviços turísticos, nos termos do Decreto-Lei n? 2.294(31, de 21
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):321, out.ldez. 1977.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):16, out.vdez , 1986.
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de novembro de 1986, não excluem a sua fiscalização nem a obrígatoriedade de prestar as informações necessárias à organização
do cadastro a que se refere o inciso X deste artigo.
§ 3? Os convênios celebrados com órgãos da Administração
Pública poderão dispor sobre a transferência de atribuições para
o exercicio de atividades relacionadas às finalidades da Embratur, em especial as funções de fiscaliz ação e arrecadação de suas
receitas.
Art. 4~ A Embratur será administrada por um Presidente e
três Diretores, nomeados, respectivamente, pelo Presidente da
República e pelo Secretário do Desenvolvimento Regional e demissíveis ad nutum.
Art. 5? O provimento de cargos ou empregos do Quadro
Permanente do Pessoal da Embratur será feito mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos ou funções de confiança, de livre nomeação
e exoneração.
§ I? O Presidente da República, à vista de proposta do Secretário do Desenvolvimento Regional, poderá autorizar a contratação de profissionais especializados para atender necessidade temporária de excepcional interesse para os serviços da autarquia.
§ 2? A proposta do Secretário do Desenvolvimento Regional
justificará a necessidade da contratação, indicará o número dos
profissionais a serem contratados, os critérios de escolha, o prazo de duração dos contratos, que não será superior a doze meses,
o montante das despesas e a disponibilidade de recursos.
Art. 6? Constituem recursos da Embratur:
I - dotações que lhe forem consignadas no Orçamento
da União;
11 - receitas de qualquer natureza provenientes do
exercício de suas atividades;
111 - rendas de bens patrimoniais ou o produto da sua
alienação na forma da legislação pertinente;
IV
empréstimos, auxílios, subvenções, contribuições,
doações;
V
transferências de outros órgãos da Administração
Pública Federal;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):513"552, mar.labr. 1991.
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VI - resultados de aplicações financeiras, na forma da legislação pertinente;
VII
remuneração de serviços provenientes de financiamentos;
produto de multas decorrentes do exercício da fiscaVIII
Iíaação:

IX

outras receitas eventuais.

Art. 7? São extensivos à Embratur 08 privilégios precessuais da Fazenda Pública, em especial 08 relativos à cobrança
dos seus créditos, custas, prazos, prescrição e decadência.
§ I? As importâncias devidas à Embratur, a qualquer título, inclusive penalidades. não pagas nos prazos estabelecidos,

serão atualizadas na data do efetivo pagamento de acordo com o
índice da variação da Taxa Referencial Diária (TRD) e cobrados
com os seguintes acréscimos:
a)

juros de mora, na via administrativa ou judicial, conta-

tos do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento,
calculados na forma da legislação aplicável aos tributos federais;
b) multa de mora de vinte por cento, reduzida a dez por cento. se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que deveria ter sido feito;

c) encargo de vinte por cento, substitutivo da condenação do
devedor em honorários de advogado, calculado sobre o total do
débito inscrito como Dívida Ativa, que será reduzido para dez
por cento, se o pagamento for efetivado antes do ajuizamento da
execução.
§ 2? Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa
de mora.
§ 3? Os débitos com a Embratur, sem prejuízo da respectiva liquidez e certeza, poderão ser inscritos em Dívida Ativa pelo
valor da Taxa Referencial Diária (TRD).

§ 4? Em casos excepcionais, observados os critérios fixados na legislação tributária, poderá o Presidente da Embratur
autorizar o parcelamento de débitos.
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Art. 8? O inciso II do art. 5? da Lei n? 6.505 141, de 13 de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5?
II - multa de valor equivalente a até Cr$391.369,57
(trezentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e nove

cruzeiros e cinqüenta e sete centavos);
Art. 9? O inciso I do art. 24 da Lei n? 6.513, de 20 de dezembro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24.
.
.
I -

multa de valor equivalente a até Cr$782.739,15 (se-

tecentos e oitenta e dois mil, setecentos e trinta e nove cruzeiros e quinze centavos);
Art. 10. O caput do art. 16 do Decreto-Lei n? 1.439151, de 30
de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 16. O funcionamento e as operações do Fungetur
observarão os seguintes princípios:
•••••.......••••...........•••••......................•. »

Art. 11. Os salários dos servidores da Embratur serão reajustados nas mesmas épocas e condições dos reajustamentos concedidos aos servidores públicos.
Art. 12. Os atuais Presidentes e Diretores da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) ficarão investidos, na data da publicação desta lei, em iguais cargos da autarquia.
Art. 13. Fica ratificado o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), criado pelo Decreto-Lei n? 1.191 161, de 27 de outubro de 1971,
nos termos do disposto no art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 14. O Regimento Interno da Embratur, aprovado pelo
Secretário do Desenvolvimento Regional, disporá sobre a organização e o funcionamento da Autarquia, bem como sobre a compe(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):308, out./dez. 1977.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7): 116, out/dez. 1975.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):3, out./dez. 1971.
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tência e as atribuições do Presidente e dos Diretores e de suas
substituições nos casos de vacância, ausências ou impedimento.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se o Decreto-Lei n? 55, de 18 de novembro de 1966, o § 2? do art. 11 do Decreto-Lei n? 1.191, de 27 de outubro de 1971, o § 2? do art. 5? e o art. 9? da Lei n? 6.505, de 13 de
dezembro de 1977, o § 2? do art. 25 da Lei n? 6.513, de 20 de dezembro de 1977, o parágrafo único do art. I? do Decreto-Lei n?
2.294, de 21 de novembro de 1986, e demais disposições em contrário.
Brasília, 28 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

LEI N? 8.182, DE 2 DE ABRIL DE 1991
Autoriza a reversão ao Município de
Poconé, Estado de Mato Grosso, do terreno que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a promover a reversão ao Município de Poconé, Estado de Mato Grosso, do terreno situado na rua Coronel Salvador Marques s/n?, naquele
Município, doado à União Federal através da Lei Municipal n?
562, de 3 de abril de 1978, alterada pela Lei Municipal n? 571, de
17 de agosto de 1979 e da Escritura lavrada em 5 de agosto de
1980 e transcrita no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Poconé (MT), no Livro n:' 2, sob a matrícula n:' 3.073, em 28
de agosto de 1980.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João da Silva Maia
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LEI

N~

8.183, de 11 de abril de 1991
Dispõe sobre a organização e o tuncionamento do Conselho de Defesa Nacional e
dá outras providências.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1~ O Conselho de Defesa Nacional (CDN), órgão de
Consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados
com a soberania nacional e a defesa do estado democrático, tem
sua organização e funcionamento disciplinados nesta lei.
Parágrafo único. Na forma do § 1~ do art. 91 da Constituição, compete ao Conselho de Defesa Nacional:
a) opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz;
b) opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado
de sitio e da intervenção federal;
c) propor os critérios e condições de utilização da áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre
seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;
d) estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do estado democrático.
Art. 2~ O Conselho de Defesa Nacional é presidido pelo
Presidente da República e dele participam como membros natos:
o Vice-Presidente da República;
I
o Presidente da Câmara dos Deputados;
II
o Presidente do Senado Federal;
III
o Ministro da Justiça;
IV
o Ministro da Marinha;
V
o Ministro do Exército;
VI
o Ministro das Relações Exteriores;
VII
o Ministro da Aeronátucia;
VIII
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IX - o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
O Presidente da República poderá designar membros
eventuais para as reuniões do Conselho de Defesa Nacional,
conforme a matéria a ser apreciada.
§ 2? O Conselho de Defesa Nacional poderá contar com órgãos complementares necessários ao desempenho de sua competência constitucional.
§ 3? O Conselho de Defesa Nacional terá uma SecretariaGeral para execução das atividades permanentes necessárias ao
exercício de sua competência constitucional.
Art. 3? O Conselho de Defesa Nacional reunir-se-á por
convocação do Presidente da República.
Parágrafo único. O Presidente da República poderá ouvir
o Conselho de Defesa Nacional mediante consulta feita separadamente a cada um dos seus membros, quando a matéria não
justificar a sua convocação.
§ 1?

Art. 4? Cabe à Secretaria de Assuntos Estratégicos, órgão
da Presidência da República, executar as atividades permanentes necessárias ao exercício da competência do Conselho de Defesa Nacional (CDN).
Parágrafo único. Para o trato de problemas específicos da
competência do Conselho de Defesa Nacional (CDN) poderão
ser instituídos, junto à Secretaria de Assuntos Estratégicos,
grupos e comissões especiais, integrados por reprsentantes de
órgãos e entidades, pertencentes ou não à administração pública
federal.
Art. 5? O exercício da competência do Conselho de Defesa
Nacional pautar-se-á no conhecimento das situações nacional e
internacional, com vistas ao planejamento e à condução política
e da estratégia para a defesa nacional.
Parágrafo único. As manifestações do Conselho de Defesa
N acionaI serão fundamentadas no estudo e no acompanhamento
dos assuntos de interesse da independência nacional e da defesa
do estado democrático, em especial os que se refere:
I - à segurança da fronteira terrestre, do mar territorial,
do espaço aéreo e de outras áreas indispensáveis à defesa do
território nacional;
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II - quanto à ocupação e à integração das áreas de faixa
de fronteira;
IH - quanto à exploração dos recursos naturais de qualquer tipo e ao controle dos materiais de atividades consideradas
do interesse da defesa nacional.
Art. 6? Os órgãos e entidades de Administração Federal
realizarão estudos, emitirão pareceres e prestarão toda a colaboração de que o Conselho de Defesa Nacional necessitar, mediante solicitação de sua Secretaria-Geral.
Art. 7? A participação, efetiva ou eventual, no Conselho
de Defesa Nacional, constitui serviço público relevante e seus
membros não poderão receber remuneração sob qualquer título
ou pretexto.
Art. 8'? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasílía, 11 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 45, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessâo à Rá·
dio Liberdade de Itarema Ltda. para exploração de serviço de radiodifusào sonora em onda
média, na Cidade de Itarema, Estado do
Ceará.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio
Liberdade de Itarerna Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, na Cidade de Itarema, Estado do Ceará, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, a
que se refere o Decreto n? 98.924, de 2 de fevereiro de 1990.

Art. 2? Este decreto legislativo entre em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 46, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissiio à Rede Associada de Rediodituséo Ltde. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na Cidade de Pederneiras, Estado de São Paulo.

Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão à Rede
Associada de Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, na Cidade de Pederneiras, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, objeto da Portaria n? 55, de 5 março de
1990, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 47, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cassino de Rio Grande Ltda.
para explorar serviço de rediodituseo sonora
em onda média, na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do SuI.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de I? de março de 1989, a concessão outorgada à Rádio CasCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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sino de Rio Grande Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do
Sul, serviço de radiodifusão sonora em onda média, objeto do
Decreto n? 98.482, de 7 de dezembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entre em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 48, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 7 de outubro de 1987, a permissão outorgada à Rádio Jornal do Povo
Ltda. através da Portaria n? 1.039, de 30 de
setembro de 1977, para explorar, na Cidade
de Limeira, Estado de São Paulo, serviço
de radiodifusão sonora em freqi1ência
modulada.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 7 de outubro de 1987, a permissão outorgada à Rádio J ornai do Povo Ltda. através da Portaria n? 1.039, de 30 de setembro de 1977, para explorar, na Cidade de Limeira, Estado de
São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, a que se refere a Portaria n? 162, de 15 de setembro de
1989, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entre em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 49, DE 1991
Aprova os atos que ouéorgam- permissões à Omega Radiodifusão S/C Ltda. e à
Kiss Telecomunicações Ltda. para explorerem, pelo prazo de dez anos, sem direito de
'exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em treqúêncie modulada. na Cidade de
Aruie, Estado de São Paulo.

Art. 1~ São aprovados Os atasque outorgam permissões à
Omega Radiodifusão S/C Ltda. e à Kiss 'I'elecomunicações
Ltda. para explorarem, pêlo prazo de dez anos, sem direito-de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Arujá, Estado de São Paulo, atos a
que se referem as Portarias n?s 101 e 104; de 9 de março de 1990,
do Ministro das Comunicações,
Art. 2? Este decreto legislativo entre em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que' o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, ,promulga0 seguinte
DECR~TO ,LEGISLATIVO

N? 50, DE 1991

Aprova o ato que outoree permissão à
Sintonia - Sistema FM Stereosom Ltda. Para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclueividede, serviço de radiodifusão
sonora em lreqüênciamodulada, na Cidade
de Dois Córregos, Estado de São Paulo.
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Art. 1? É aprovado o ato que outorga permissão à Sintonia - Sistema FM Stereosom Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Dois Córregos,
Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n? 74, de 8
de março de 1990, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 51, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Prata FM S/C Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Água
da Prata, Estado de São Paulo.

Art. 1? É aprovado o ato que outorga permissão à Prata
FM S/C Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, na Cidade de Águas da Prata, Estado de
São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, a que refere a Portaria n? 109, de 9 de março de 1990, do
Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entre em vigor na data de
sua publicação.
Senador Federal, 8 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

52, DE 1991

Aprova o ato que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jegneriúne a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusiva-

mente educativos, na Cidade de Jegueriúna, Estado de São Paulo.

Art. 1~ É aprovado o ato que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaguariúna a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na Cidade de J aguariúna, Estado de São Paulo, ato a que se refere a
Portaria n? 60, de 6 de março de 1990, do Ministro das Comunicações.

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N~ 53, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 10 de setembro de 1986, 8 per-

missão outorgada à Rádio Jornal de Rio
Claro Ltda., através da Portaria n? 998, de
26 de agosto de 1976, para explorar, na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
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Art. 1 ~ Ê aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 10 de setembro de 1986, a permissão outorgada à Rádio
Jornal de Rio Claro Ltda., através da Portaria n? 998, de 26 de
agosto de 1976, para explorar, na Cidade de Rio Claro, Estado
de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, objeto da Portaria n? 161, de 15 de setembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 54, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
FM Corisco Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Boituva, Estado de São
Paulo.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à FM Corisco Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Boituva, Estado de São Paulo, ato que
se refere a Portaria n? 43, de 22 de fevereiro de 1990, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.

560

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 55, DE 1991
Aprova os atos que outorgam permissâo à Rádio SP-l Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, e à Planalto FM
Stéreo Som Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusiio sonora em freqüên-

cia modulada, na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo.

Art. I? São aprovados os atos que outorgam permissão à
Rádio SP-l Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, e à Planalto FM Stéreo Som Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Diadema,
Estado de São Paulo, atos a que se referem as Portarias nvs 223
e 224, ambas de 14 de novembro de 1989, do Ministro das Comunicações.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.

561

Faço saber que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 56, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Club de Palmas Ltde. para explorar,
pelo prazo de dez enos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na Cidade de Palmas, Estado do Paraná.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Club de Palmas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, na
Cidade de Palmas, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
ato a que se refere a Portaria n? 67, de 7 de julho de 1989, do
Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 57, DE 1991
Aprova o ato que renova permissão à
Rádio Currais Novos Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Currais Novos, Estado
do Rio Grande do Norte.

Art. I? E aprovado, o ato que renova permissão à Rádio
Currais Novos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, na
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Cidade de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, sem
n?
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, a que se refere o Decreto
98.434, de 23 de novembro de 1989,
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 58, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão ao
Sistema Norte de Rádio Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Serra, Estado do Espírito
Santo.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão ao Sistema Norte de Rádio Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, a
que se refere o Decreto n? 98.330, de 24 de outubro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2}:553·591, mar./abr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 59, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Empresa de Radiodifusão Campograndense
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média. na
Cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à Empresa de Radiodifusão Campograndense Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, ato a que se refere o Decreto n?
99.130, de 9 de março de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 60, DE 1991
Aprova o ato que renova, de acordo
com o art. 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de 27 de
agosto de 1962, por dez anos a partir de 28
de fevereiro de 1989, a permissão outorgada
à Sociedade Rádio Clube São José dos
Campos Ltda., através da Portaria n? 214,
de 20 de fevereiro de 1979. para explorar, na
Cidade de São José dos Campos, Estado de
São Paulo, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.
Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.labr. 1991.
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Art. I? Ê aprovado o ato que renova, de acordo com o
art. 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 28 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada
à Sociedade Rádio Clube São José dos Campos Ltda., através
da Portaria n? 214, de 20 de fevereiro de 1979, para explorar, na
Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, ato a que se
refere a Portaria n? 32, de 6 de fevereiro de 1990, do Ministro
das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 61, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão ao
Sistema Clube do Pará de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na Cidade de
Marabá, Estado do Pará.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão ao Sístema Clube do Pará de Comunicação Ltda. para explorar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Marabá, Estado do Pará, ato a que se refere o Decreto n? 97.987, de
24 de julho de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591. mar.labr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 62, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Tupinambá de Sobral Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Beturitê, Estado do Ceará.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Tupinambá de Sobral Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, na. Cidade de Baturité, Estado do Ceará, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, a que se refere a Portaria n? 271, de 28 de dezembro
de 1989, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 63, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Saudades FM Ltda.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Matão, Estado
de São Paulo.

Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Saudades FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, na
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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Cidade de Matão, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, objeto da Portaria n? 131, de 15 de agosto de 1989, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1991.
{o.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 64, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Vale do Rio Paraná Ltda., para explorar, pejo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na Cidade de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio
Vale do Rio Paraná Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Presidente Epitácio, Estado
de São Paulo, ato a que se refere o Decreto n? 99.128, de 9 de
março de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 65, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
TV Minas Sul Ltda., para explorar, pelo
prazo de Quinze anos, sem direito de excluo
sividade, serviço de radiodifusiio de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Vargi-

nha, Estado de Minas Gerais.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à TV Minas Sul Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, ato a que se refere o Decreto n:' 99.155, de 9 de março de
1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o se·
guinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 66, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio TransmineraI Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na Cidade de
Lambari, Estado de Minas Gerais.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.labr. 1991.
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Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Transmineral Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, na Cidade de Lambari, Estado de Minas Gerais, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, objeto da Portaria n? 269, de 28 de dezembro de 1989, do
Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 67, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Alterosa de Brasópolis Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Brasópolis, Estado de Minas Gerais.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Alterosa de Brasópolis Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Brasópolis, Estado
de Minas Gerais, ato a que se refere a Portaria n? 94, de 9 de
março de 1990, do Ministro das Comunicações.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 68, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 29 de junho de 1988, a concessão
outorgada a Rádio Cultura do Agreste Meridional Ltda., através do Decreto n~
81.646, de 10 de maio de 1978, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 29 de junho de 1988, a concessão outorgada à Rádio Cultura do Agreste Meridional Ltda., através do Decreto n? 81.646,
de 10 de maio de 1978, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Garanhuns, Estado de Pernambuco, ato a que se refere o Decreto n? 99.135, de 9 de março de 1990.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 69, DE 1991
Aprova o ato que renova, de acordo
com o art. 33, § 3:>, da Lei n? 4.117, de 27 de
agosto de 1962, por dez anos, a partir de 20
de fevereiro de 1989, a permissão outorgada
ao Sistema Paranaense de Comunicação
Ltda., através da Portaria n? 195, de 14 de
fevereiro de 1979, para explorar serviço de
radiodifusiio sonora em freqüência modulada, na Cidade de Londrina, Estado do
Paraná.

Art. I? E aprovado o ato que renova, de acordo com o art.
33, § 3?, da Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 20 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada ao Sistema Paranaense de Comunicação Ltda., através da Portaria n?
195, de 14 de fevereiro de 1979, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Londrina,
Estado do Paraná, ato a que se refere a Portaria n? 39, de 16 de
fevereiro de 1990, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 70, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Clube Itapira Ltâe. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Itapire, Estado de São Paulo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Clube de Itapira Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Itapira, Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n? 105, de 9 de março de 1990,
do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço- saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 71, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Televisão Universitária Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Televisão Universitária Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
ato a que se refere a Portaria n? 85, de 9 de março de 1990, do
Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.vabr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 72, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Meridional Ltda. para. explorar serviço de radiodifusão sonora, na. Cidade de
Uberebe, Estado de Minas Gerais.

Art. 1? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 70,
de 7 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Meridional Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 73, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Bahiana de Itaberaba
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 31 de julho de 1988, sem direito de exclusividade, serviço de redioâiiusão sonora em onda média. na Cidade de
Itaberaba, Estado da Bahia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, marv/abr. 1991.
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Art. I? Ê aprovado o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Bahiana de Itaberaba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 31 de julho de 1988, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média,
na Cidade de Itaberaba, Estado da Bahia, ato a que se refere o
Decreto n'' 98.433, de 23 de novembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 74, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Cidade de Bastos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de
Bastos, Estado de São Paulo.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Cidade de Bastos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Bastos, Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n? 103, de 9 de março de 1990,
do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.Zabr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 75, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Cidade de Apiaí Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez enos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média. na Cidade de Apiei, Estado
de São Paulo.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Cidade de Apiaí Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Apiaí, Estado de São Paulo, ato a
que se refere o Decreto n? 98.883, de 25 de janeiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 76, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Sat - Sistema a Tribuna de Comunicação
Santos Ltda. para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na Cidade de Santos, Estado de
São Paulo.

Art. l~ É aprovado o ato que outorga concessão à Sat Sistema a Tribuna de Comunicação Santos Ltda. para explorar,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.labr. 1991.
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pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisãol , na Cidade de
Santos, Estado de São Paulo, ato a que se refere o Decreto n?
99.059, de 7 de março de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 77, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Belos Montes de Seara Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Seara.
Estado de Santa Catarina.

Art. I? Ê aprovado o ato que outorga concessão à Rádio
Belos Montes de Seara Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Seara, Estado de Santa Catarina, ato a que se refere o Decreto n? 98.328, de 24 de outubro
de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 78, DE 1991
Aprova o ato
Rádio Planalto de
pIorar, pejo prazo
de exclusividade.

que outorga concessâo à
Perdizes Ltda., para esde dez anos, sem direito
serviço de radiodifusào
sonora em onda média, na Cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais.

Art. I? Ê aprovado o ato que outorga concessão à Rádio
Planalto de Perdizes Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Perdizes, Estado de Minas
Gerais, ato a que se refere o Decreto n? 99.077, de 8 de março de
1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 79, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissâo à
. Organização Amaral Gurgel de Redíoditusõo s/c Ltda. para explorar, pela prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em treqúéncia
modulada, na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(2):553-591, mar.Zabr. 1991.
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Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão à Organização Amaral Gurgel de Radiodifusão S/C Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de
Araraquara, Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria
n? 97, de 9 de março de 1990, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 80, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Barretos Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Colina,
Estado de São Paulo.

Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Barretos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Colina, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

81, de 1991

Aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Cal de Radiodifusão Ltâe. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Pirapora, Estado de Minas Gerais.

Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão ao Sistema Caf de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pirapora, Estado
de Minas Gerais, ato a que se refere a Portaria n? 191, de 3 de
outubro de 1989, do Ministro das Comunicações.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

82, DE 1991

Aprova o ato que outorga concessão à
Sociedade de Televisão ManauaTa Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Boca do Acre, Estado do Amazonas.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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Art. 1:' É aprovado o ato que outorga concessão à Sociedade de Televisão Manauara Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Boca do Acre, Estado do
Amazonas, ato a que se refere o Decreto n? 98.923, de 2 de fevereiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 83, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão ao
Sistema Potiguar de Informação Ltde. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Caicó,
Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 1:' É aprovado o ato que outorga concessão ao Sistema Potiguar de Informação Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Caicó, Estado do Rio
Grande do Norte, ato a que se refere o Decreto n? 98.926, de 2
de fevereiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553'591, mar.vabr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 84, DE1991
Aprova o ato que outorga permissã.o à
Global Comunícecõo Ltde. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusào sonora
em treqãencíe modulada, na Cidade de Formiga. Estado de Minas Gerais.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Global
Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais, ato a que se refere a Portaria n? 31, de 6 de fevereiro de
1990, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 85, DE 1991
Aprova o aio que outorga permissã.o à
Rádio Semanário Folha de Arthur Nogueira
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Arihur Nogueira, Estado de São Paulo.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(2):553-591, mar.labr. 1991.
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Art. 1? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Semanário Folha de Arthur Nogueira Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Arthur Nogueira, Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n? 252, de 14 de dezembro de 1989, do Ministro das Comunicações.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 86, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessâo ao
Sistema Potiguar de Informação Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São
Miguel, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. I? Ê aprovado o ato que outorga concessão ao Sistema Potiguar de Informação Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de São Miguel, Estado do Rio
Grande do Norte, ato a que se refere o Decreto n? 98.934, de 7
de fevereiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.vabr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 87, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Jornal Cidade Juiz de Fora Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio
Jornal Cidade Juiz de Fora Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais, ato a que se refere o Decreto n? 98.882, de 25 de
janeiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 88, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão a
Rádio Ferreirenee Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Porto
Ferreira, Estado de Seo Paulo.
Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591. mar./abr. 1991.
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Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Ferreirense Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Porto Ferreira, Estado de São
Paulo, ato a que se refere a Portaria n? 200, de 25 de outubro de
1989, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 89, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissâo à
Rádio Santo Antônio de Posse Stereo Som
Ltda. para explorar, pejo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de redioditueeo sonora em freqüência modulada, na Cidade de Santo Antônio de
Posse, Estado de São Paulo.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Santo Antônio de Posse Stereo Som Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora sem freqüência modulada, na Cidade de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, ato a que se refere a
Portaria n? 253, de 14 de dezembro de 1989, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2);553-591, mar.labr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 90, DE 1991
Aprova o ato que renova, a partir de 23
de agosto de 1989, a permissâo outorgada a
Brasília Super Rádio FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Brasília, Distrito Federal.

Art. I? E aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 133,
de 15 de agosto de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações, que renova por dez anos a permissão outorgada à Brasília
Super Rádio FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora, em freqüência modulada, na Cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 91, DE 1991
Aprova os atos que outorgam permisseo à Sociedade de Rediodítueeo Manaus
Ltda. e à Socíedade de Televisea Manauara
Ltda. para explorarem serviço de redíoditusão sonora na Cidade de Manaus, Estado
do Amazonas.

Art. I? São aprovados os atos a que se referem as Portarias n?s 44 e 45, de 22 de fevereiro de 1990, do Ministro de EstaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.Zabr. 1991.
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do das Comunicações, que outorgam permissão à Sociedade de

Radiodifusão Manaus Ltda. e à Sociedade de Televisão Manauara Ltda, para explorarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 92, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Capital de Fortaleza Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na
Cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.

Art. l~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 66,
de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Capital de Fortaleza Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 93, DE 1991
Aprova o ato que outorga permiseeo à
Universidade do Oeste Paulista - Unoeste
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na Cidade

de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo.

Art. I? E aprovado o ato que outorga permissão à Universidade do Oeste Paulista - Unoeste para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo, ato a que se refere a Portaria n" 246, de 6 de dezembro
de 1989, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 94, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cristã Educativa para explorar,
pejo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na Cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.labr. 1991.
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Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Fundação Cristã Educativa para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Pires do Rio, Estado de
Goiás, ato a que se refere a Portaria n? 226, de 20 de novembro
de 1989, do Ministro das Comunicações,
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 95, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
TV Ceriobe Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade
de Americana, Estado de São Paulo.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à TV Carioba Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na Cidade de Americana, Estado de
São Paulo, ato a que se refere o Decreto n? 98.925, de 2 de fevereiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.labr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 96, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Dífusora Stéreo Cândido Mata Ltda. para
explorar. pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Cândido Mata, Estado de São Paulo.

Art. l~ É aprovado o ato que outorga permissão à Difusora Stéreo Cândido Mota Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Cândido Mota, Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n? 265, de 27
de dezembro de 1989, do Ministro das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua puhlicação.
Senado Federal, 21 de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 97, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Cidade de Costa Rica Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na
Cidade de Costa Rica, Estado de Mato
Grosso do Sul.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 201,
de 25 de outubro de 1989, do Ministro de Estado das ComunicaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar./abr. 1991.
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coes. que outorga permissão à Rádio Cidade de Costa Rica
Ltrla. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex~
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do
Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 98, DE 1991
Aprova o texto do Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento, assinado
em abril de 1988, na Cidade de Belgrado.

Art. 1? E aprovado o texto do Acordo sobre o Sistema
Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento, assinado em abril de 1988, na Cidade de Belgrado.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
N acional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

o texto do Acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN.
Seção H, de 27.3.1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.labr. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 99, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 18 de junho de 1989, a concessão
outorgada à Rede Riograndense de Smiseo-

ras Ltde., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda curta, na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. I? É aprovado o ato, a que se refere o Decreto n?
98.481, de 7 de dezembro de 1989, que renova por dez anos, a
partir de 18 de junho de 1989, a concessão outorgada à Rede
Riograndense de Emissoras Ltda., através do Decreto n? 83.451,
de 14 de maio de 1979, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 100, DE 1991
Aprova o texto do Acordo sobre Gratuidade Parcial na Execução de Cartas Rogatórias, celebrado, por troca de notas, entre o Governo da Reoúblice Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa,
em 5 de outubro de 1978.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo sobre Gratuidade
Parcial na Execução de Cartas Rogatórias, celebrado por troca
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591, mar.Zabr. 1991.
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de notas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Francesa, em 5 de outubro de 1978.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de abril de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

(*) O Texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo
no DCN (Seção II) de 18.4.1991.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):553-591. mar.vabr. 1991.

RESOLUÇÕES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUçAO N? 1, DE 1991
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e cotocar no mercado Bônus do Tesouro do Município de Silo Paulo - Série Especial
(BTMISPEj e Letras Financeiras do Tesouro do Município de Silo Paulo (LFTM-SP).

Art. 1? E a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de
São Paulo, nos termos do art. 8? da Resolução n:' 58, de 13 de
dezembro de 1990, do Senado Federal, autorizada a emitir
5.122.436.767 Bônus do Tesouro do Município de São Paulo Série Especial (BTM/SPE), destinados à substituição de
52.291.483 Letras Financeiras do Tesouro do Municipio de São
Paulo (LFTM-SPI.
Parágrafo único. A emissão dos títulos de que trata este
artigo obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: 5.122.436.767;
b) rendimento: idêntico à remuneração dos saldos em cruzados novos, transferidos ao Banco Central do Brasil, na forma
da Lei n? 8.024 11), de 12 de abril de 1990;
c) prazo: até trinta meses;
d) valor nominal: NCz$l,OO (um cruzado novo]:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):593-604, mar./abr. 1991.
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e) características dos títulos a serem emitidos:
Data-Base
Vencimento
Quantidade
16.09.91
426.869.730
19.03.90
426.869.730
19.03.90
16.10.91
18.11.91
426.869.730
19.03.90
16.12.91
426.869.730
19.03.90
19.03.90
16.01.92
426.869.730
19.03.90
17.02.92
426.869.730
426.869.730
19.03.90
16.03.92
19.03.90
20.04.92
426.869.730
18.05.92
426.869.730
19.03.90
426.869.730
19.03.90
16.06.92
16.07.92
426.869.730
19.03.90
426.869.737
19.03.90
16.08.92
5.122.436.767
Total
f) autorização legislativa: Decretos Municipais nf s 29.504 e
29.505, ambos de 31 de janeiro de 1991.

Art. 2? É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de
São Paulo, nos termos do art. 8? da Resolução n:' 58, de 13 de
dezembro de 1990, do Senado Federal, autorizada a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SP), destinadas ao giro de 9.341.077 (LFTM-SP), vencíveis em março de
1991.

Parágrafo único. A emissão e colocação dos títulos a que
se refere este artigo serão efetuadas com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
titulo de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionai (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.097 dias;
e) valor nominal: Cr$I,OO (um cruzeiro);

cer.
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f) características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento
Quantidade
1.3.91
9.341.077
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Titulo
Data-Base
1.3.91
1.3.94
691097
1.3.91
hl forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 454, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central;
il autorização legislativa: Leis Municipais n?s 7.945, de 29
de outubro de 1978 e 10.020, de 25 de dezembro de 1985, e Decretos Municipais n?s 27.630, de 26 de janeiro de 1989 e 29.504, de
31 de janeiro de 1991.
Art. 3? As autorizações de que trata esta resolução deverão ser exercidas até o dia I? de março de 1991.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 2, DE 1991
Autoriza a República Federativa do
Brasil a celebrar operação de crédito externo com o Banco Internacional de Recons·
truçâo e Desenvolvimento (Banco Mundial)

Art. I? É a República Federativa do Brasil, nos termos do
art. 4? da Resolução n? 96, de 15 de dezembro de 1989, alterada
pela Resolução n? 45, de 19 de dezembro de 1990, ambas do Se·
nado Federal, autorizada a celebrar contrato de empréstimo exCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):593·604, mar.labr. 1991.
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terno no valor de US$310,000,000.00 (trezentos e dez milhões de
dólares americanos), com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), destinados ao financiamento parcial do Projeto de Gerenciamento e Reabilitação de
Rodovias, a ser executado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (Geípot).
Art. 2? A operação de crédito autorizada no art. I? desta
resolução obedecerá às seguintes condições:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);

b) valor: US$31O,000,000.00 (trezentos e dez milhões de dólares americanos);

c) juros: calculados à taxa de 0,5% ao ano acima do custo
de captação de recursos pelo banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano;
d) amortização: em vinte prestações semestrais iguais e
consecutivas, no valor de US$15,500,000.00 (quinze milhões e
quinhentos mil dólares americanos), vencendo-se a primeira em
15 de abril de 1996 e a última em 15 de outubro de 2005;

e) comissão de compromisso: 0,75% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente
juntamente com os juros;
f) desembolsos: poderão ser efetuados até 31 de dezembro
de 1995.

Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar de sua publicação.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, I? de março de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):593-604, mar./abr. 1991.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 3, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro (LFTRJ).

Art. I? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 52, inciso VIr da Constituição, autorizado a elevar,
em caráter excepcional e temporário, o limite fixado no art. 8~
da Resolução n? 58, de 13 de dezembro de 1990, do Senado Federal. para realizar emissão e colocação no mercado, através de
ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro (LFTRJ), destinadas ao giro de 54.296.003
(LFTRJ) vencíveis entre março e junho de 1991.
Parágrafo único. A emissão e colocação dos títulos a que
se refere este artigo serão efetuadas com observância às seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros;
b) modalidade; nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias.
e) valor nominal: Cr$l,OO (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
1.3.91
13.574.001
1.4.91
13.574.001
1.5.91
13.574.000
1.6.91
13.574.001
Total
54.296.003
g) previsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):593-604, mar.labr. 1991.
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Título
Data-Base
Colocação
Vencimento
541826
1.3.91
1.3.91
1.3.96
541826
1.4.91
1.4.91
1.4.96
541826
1.5.91
1.5.91
1.5.96
1.6.91
541826
1.6.91
1.6.96
hl forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n:' 1.389, de 28 de
novembro de 1988.
Art. 2? A autorização de que trata esta resolução será
exercida até o dia 1? de junho de 1991.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de março de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAo N? 5, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicee. Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais destinadas ao giro de 23.302.464 LFTMG. com vencimento no período de março a
junho de 1991.

Art. 1? É O Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução n? 58, de 13 de dezembro de 1990, do Senado
Federal, autorizado a colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas
Gerais, de acordo com as seguintes condições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):593-604, mar./abr. 1991.

599
a) objetivo: a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Minas Gerais será destinada ao giro de 23.301.464
LFT-MG, com vencimento entre março e junho de 1991;
b I quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% a título de ju-

ros;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacionai (mesma taxa referencial I;
d) prazo: até 1827 dias;
e) valor nominal: CrU,OO
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1991

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO

N~

6, DE 1991

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro a emitir Letras Financeiras do
Tesouro Municipal (LFTM-Rio).

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal da Cidade do Río de Janeiro, nos termos no disposto no art. 8? da Resolução n? 58, de
13 de dezembro de 1990, do Senado Federal, autorizada a emitir
e colocar no mercado, através de oferta pública, Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-Rio) destinadas, exclusivamente, ao giro do principal de 12.340.000 (doze milhões, trezentos e quarenta mil), com vencimento de março a junho de 1991,
obedecidas as demais condições legais e regulamentares do Banco Central do Brasil para a espécie.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2}:593-604, mar./abr. 1991.
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Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá validade por 12 meses.
Senado Federal, 11 de abril de 1991
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 7, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar, temporariamente, o limite da sua dívida mobiliária pela emissão e
coloceçeo no mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC) destinadas ao giro de outras
1.733.014.371 LFTC, com vencimento nos
meses de abril e maio de 1991.

Art. I? É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos dos arts. 6? e 8? da Resolução n? 58, de 1990,
do Senado Federal, a elevar o limite da sua dívida mobiliária
definido no art. 3? da referida Resolução.
Parágrafo único. A elevação do limite da dívida mobiliária
far-se-á pela emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC).
Art. 2? As condições financeiras da emissão de LFTC são
as seguintes:
I ~ a quantidade de títulos a ser emitida será a suficiente para promover o giro de 1.733.014.371 LFTC, cujo vencimento
ocorrerá nos meses de abril e maio de 1991, deduzida a parcela
de 12% a títulos de juros;
11 ~ modalidade: nominativa-transferível;
111 - rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional;
IV - prazo: até 1826 dias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):593-604, mar.Zabr. 1991.
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v -

valor nominal: Cr$1,OO;
VI - forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
Art. 3? O Senado Federal, durante os exercícios de 1991 a
1994, somente apreciará pedidos de emissão de títulos do Governo do Estado de Santa Catarina relacionados à rolagem da dívida atual e ao estabelecido no art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de abril de 1991
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUCAo N? 8, DE 1991
Altera os termos da Resolução n? 39, de
1989, do Senado Federal.

Art. 1? Dê-se ao parágrafo único do art. 1? da Resolução
n? 39, de 1989, a seguinte redação:
«Art. I?
.
Parágrafo único. A contribuição financeira não reembolsável, proporcionada pelo agente financeiro externo, fica estabelecida em DM1,700,OOO.00 (um milhão e setecentos
mil marcos alemães).»
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):593-604, mar.labr. 1991.

602
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N? 9, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia,
destinadas ao giro de 716.654.004 LFTBA
correspondentes ao total de títulos com
vencimento em abril, maio e junho de 1991 e
dá outras providências.

Art. I? É o Governo do Estado da Bahia autorizado, nos
termos do art. 8?, da Resolução n:' 58, de 1990, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia, destinadas ao giro de 716.654.004 (setecentos e dezesseis milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil
e quatro unidades) LFTBA, com vencimento em abril, maio e
junho de 1991.
Art. 2? As condições financeiras básicas da operação de
crédito são as seguintes:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos
títulos a serem substituídos;
II - modalidade: nominativa-transferível;
III - rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV
prazo: até 730 dias;
V - valor nominal: Cr$l,OO;
VI - características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
15.4.91
198.872.001
15.5.91
198.872.001
15.6.91
318.910.002
716.654.004
VII - previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Col. Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):593-604, rnar./abr. 1991.
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Colocação
Vencimento
Título
Data-Base
abril 91
15.4.93
550730
15.4.91
15.5.91
15.5.93
550730
15.5.91
15.6.91
15.6.93
550730
17.6.91
VIII - forma de colocação: através de ofertas públicas,
nas termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do
Banco Central do Brasil;
IX - autorização legislativa: Lei n:' 6.059, de 8 de abril
de 1991.
Art. 3? O Senado Federal, durante os exercícios de 1991 e
1992, somente apreciará pedidos de emissão de títulos do Governo do Estado da Bahia relacionados à rolagem ou substituição
da dívida, bem como ao estabelecido no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de abril de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAo N? lO, DE 1991
Suspende a execução do n? 3 do parágrafo único do art. 20 da Constituição do
Estado de Silo Paulo.

Artigo único. É suspensa, de acordo com a decisão prof'erida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 5 de dezembro de 1984, a execução do n? 3 do parágrafo único do art. 20 da
Constituição do Estado de São Paulo, por infringente do art. 52,
item X da Constituição Federal.
Senado Federal, 25 de abril de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):593-604, mar./abr. 1991.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 11, DE 1991
Suspende a execução do inciso IX do
art. 60 da Lei n? 6.763, de 15 de dezembro de
1975, do Estado de Minas Gerais.

Artigo único. Nos termos do art. 52, inciso X da Constituição Federal, e ante a decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, na Sessão Plenária de 25 de março de 1986, nos autos
do Recurso Extraordinário n? lÜ3.434
é suspensa a execução
do inciso IX do art. 60 da Lei n? 6.763, de 15 de dezembro de
1975, do Estado de Minas Gerais.
Senado Federal, 30 de abril de 1991.
M3,

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):593-604, mar.labr. 1991.

DECRETOS

DECRETO N? 44, DE I? DE MARÇO DE 1991
Dá nova redação aos arts. 6:', 9::' e 15 do
Estatuto da Fundação Habitacional do
Exército (FHE), aprovado pelo Decreto n?
98.044(l), de 14 de agosto de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. I? da Lei n? 6.855, de 18 de novembro de
1980,
DECRETA:
Art. I? Os arts. 6?, 9? e 15 do Estatuto da Fundação Habitacional do Exército (FHEI, aprovado pelo Decreto n? 98.044, de
14 de agosto de 1989, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 6?
XII - nomear e exonerar o Superintendente da Poupex,»
«Art. 9?
§ 4? A Diretoria da FHE, autorizada pelo Conselho
de Administração desta, poderá instituir um Conselho de
Administração da Poupex, delegando-lhe competência relacionada com a supervisão e gestão dessa APE.u
«Art. 15. Observado o disposto no art. 6?, inciso VI,
deste Estatuto, a Diretoria da FHE poderá alterar qual(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1869, jul./ago. 1989.
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quer dispositivo do mesmo, exceto os arts. I? ao 8? 9? incisos I a VIII, 18 a 20 e 25, bem como os respectivos parágrafos, cujas alterações dependerão de aprovação do Presidente da República."
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publiJ

J

cação.

Brasília, I? de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

DECRETO N? 45, DE I? DE MARÇO DE 1991
Promulga o Acordo de Cooperação Econômica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúlica
Argelina Democrática e Popular.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e Popular assinaram, em 20 de setembro de 1987, em Argel, um Acordo
de Cooperação Econômica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido

Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 71, de 23 de novembro de 1989;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 21
de dezembro de 1989, na forma de seu art. XI, inciso 1,
DECRETA:
Art. I? O Acordo de Cooperação Econômica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e Popular, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, I? de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO

de 6.3.1991, pág. 3891.

DECRETO N? 46, DE I? DE MARÇO DE 1991
Promulga o Acordo de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República de Cuba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Cuba assinaram, em 18 de
março de 1987, em Havana, um Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica;
Considerando que o Congresso N acional aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n:' 8, de 21 de maio de
1990;
Considerando que o referido Acordo entrou em vígor em 8
de junho de 1990, na forma de seu art. XV, ínciso 4,
DECRETA:
Art. I? O Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República de Cuba, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de março de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o acordo está publicado no

DO de 6.3.1991, págs. 3891/3892.

DECRETO N? 47, DE I? DE MARÇO DE 1991
lJispõe sobre a execução do VigésiIno
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Comerciai n? 16, no Setor da Indústria Petroquímica entre o Bresil, a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n'' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile, do México e do Uruguai, com base no Tratado de
Montevidéu-80, assinaram, a 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Vigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroquímica, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai,
DECRETA:
Art. I? O Vigésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroquirnica entre o
Brasil, a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed.

Bras~r.

Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasília, 1? de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o protocolo adicional

está publicado no DO de 6.3.1991, pégs. 3893/3906.

DECRETO N? 48, DE 1? DE MARÇO DE 1991
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Décimo Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 18 entre
o Brasil e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N aciorial, por meio do Decreto Legislativo n:' 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de acordo comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 19 de dezembro de 11l90, em Montevidéu, a Ata de Retificação do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 18 entre o Brasil e o México,
DECRETA:
Art. 1? A Ata de Retificação do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 18 entre o Brasil e o México, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1? de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

6.3.1991, pégs , 390713908.

DECRETO N? 49, DE 5 DE MARÇO DE 1991
Altera o Decreto n? 87.911(1), de 7 de dezembro de 1982, que regulamenta o artigo 47
da Lei n? 5.540(21, de 28 de novembro de
1968, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e o artigo 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968,
DECRETA:
Art. 1? O artigo 1? do Decreto n? 87.911, de 7 de dezembro
de 1982, passa a viger com a seguinte redação:
«Art. I? A criação de universidade e de estabeleci·
menta isolado de ensino superior. ou de novos cursos nestes últimos estabelecimentos será autorizada pelo Presidente da República, após parecer favorável do Conselho de
Educação competente, homologado pelo Ministro da Educação.

§ 1? O pedido de autorização para funcionamento e o
reconhecimento de universidade ou estabelecimento isolado
de ensino superior e, bem assim, a criação de novos cursos, nesses estabelecimentos isolados, será requerido pela
entidade interessada, ao Ministério da Educação, através
da Secretaria Nacional de Educação Superior, que emitirá

(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):264, out.ldez. 1982.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):152, out.ldez. 1968.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.vabr. 1991.
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parecer sobre sua adequação à expansão do ensino superior, de acordo com a política adotada pelo Governo Federal, e, em seguida, o encaminhará ao Conselho de Educação competente.
§ 2? Para a autorização de funcionamento, fora da sede, de cursos criados por universidades, aplica-se o disposto no parágrafo anterior».
Art. 2? A renovação periódica de reconhecimento das universidades e dos estabelecimentos isolados de ensino superior,
a que se refere o § 2? do artigo 2? do Decreto-Lei n? 464 131, de
11 de fevereiro de 1969, será decidida pelo Conselho de Educação competente, não se aplicando o disposto no § I? do Decreto
n? 87.911, de 7 de dezembro de 1982, com a nova redação dada
por este decreto.
Art. 3? Os processos de autorização e reconhecimento, em
tramitação na data da publicação deste decreto, serão encaminhados à Secretaria Nacional de Educação Superior, para OS
fins previstos neste decreto.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
processos já com pareceres favoráveis e conclusivos do Conselho de Educação competente.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

DECRETO N? 50, DE 7 DE MARÇO DE 1991
Retifica a Tabela -de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi), aprovada pelo Decreto n? 97.41O(1!,
de 23 de dezembro de 1988.
(3) Coíecso das Leis. Brasília, (1):64, jan./mar. 1969.
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (8):735, out./dez. 1988.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica retificada a Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (T'ípi), aprovada pelo Decreto n:'
97.410, de 23 de dezembro de 1988, restabelecendo-se para o produto classificado no Código 3823.90.9918 a condição de Não Tributado IN/T), e para o classificado no Código 5408.10.0200 a
alíquota zero.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 51, DE 8 DE MARÇO DE 1991
Dispõe sobre filme nacional, autentica-

ção de videofonograma e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei n? 6.281, de 9 de dezembro de 1975, e no inciso XI do art. 117 da Lei n? 5.988, de 14 de
dezembro de 1973, introduzido pelo art. I? da Lei n? 6.800, de 25
de junho de 1980,
DECRETA:
Art. I? Filme nacional é o produzido por empresa brasileira de capital nacional e aquele resultante de acordos internacionais de co-produção.
Parágrafo único. Extinguir-se-á em 31 de dezembro de 1991
a obrigatoriedade da realização, no Brasil, dos serviços técnicos
de trilha sonora, revelação, mixagem, transcrição, copiagem e
reprodução de filme nacional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 2? Compete às partes interessadas estebelecer, mediante contrato, o pagamento pela exibição do filme nacional de
curta metragem.
Art. 3? A autenticação por etiquetagem, que distingue as
cópias de videofonogramas de que trata o inciso XI do art. 117
da Lei n? 5.988 111, de 14 de dezembro de 1973, introduzido pelo
art. I? da Lei n" 6.800 121, de 25 de junho de 1980, é a realizada
pela Secretaria da Cultura da Presidência da República, por intermédio do seu sistema de emissão e fornecimento de etiquetas
de controle, que poderá ser executado mediante convênios ou
contratos com órgãos públicos ou entidades públicas ou particulares.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revoga-se o Decreto n? 92.488 131, de 24 de março de
1986.
Brasília, 8 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 52, DE 8 DE MARÇO DE 1991
Promulga o Protocolo concernente à
Emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de junho de 1975, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Romênia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Romênia assinaram, em 29 de dezembro
(1) Coleção das Leis. Brasília. (8);735, out.ldez. 1973
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3);75, abr.Zjun. 1980.

(3) Coleção das Leis. Brasília. (2):467, jan.v'mar, 1986.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.vabr. 1991.
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de 1983, em Brasília, um Protocolo Concernente à Emenda ao
Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de junho de 1975;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Protocolo por meio de Decreto Legislativo n~ 26, de 31 de outubro de 1985;
Considerando que o referido protocolo entrou em vigor em 5
de dezembro de-1985, na forma de seu Art. III.
DECRETA:
Art. 1 ~ O Protocolo Concernente à Emenda ao Acordo de
Comércio e Pagamentos, de 5 de julho de 1975, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o protocolo está publicado no DO de

DECRETO

N~

11.3.1991, pág. 4399.

53, DE 8 DE MARÇO DE 1991
Promulga a Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da Hungria assinaram, em 20 de junho de 1986, em Budapeste, uma Convenção
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr. 1991.
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Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda;
Considerando que o Congresso N acional aprovou a referida
Convenção por meio do Decreto Legislativo n~ 13, de 22 de junho de 1990;
Considerando que a referida Convenção entrou em vigor em
13 de julho de 1990, na forma de seu Art. XXVIII, inciso 2.
DECRETA:
Art. 1~ A Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da Hungria, apensa por cópia ao
presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de março de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 11.3.1991, pégs. 4399/4404.

DECRETO N? 54, DE 8 DE MARÇO DE 1991
Promulga o Acordo Básico Referente à
Ajuda do Programa Mundial de Alimentos,
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas para
Alimenteçeo e Agricultura (FAO).

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição,
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Programa Mundial de Alimentos da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) assinaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2)=605·947, marJabr. 1991.
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ram, em 2 de fevereiro de 1987, em Brasília, um Acordo Básico
Referente à Ajuda do Programa Mundial de Alimentos;
Considerando que o Congresso N acional aprovou o referido
Acordo por meio de Decreto Legislativo n? 10 de 21 de maio de
1990;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 8
de junho de 1990, na forma de seu Art. VIII, inciso 1.
DECRETA;
Art. 1 ~ O Acordo Básico Referente à Ajuda do Programa
Mundial de Alimentos, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Programa Mundial de Alimentos, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO),
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 8 de março de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o anexo do

acordo está publicado no DO de 11.3.1991, págs. 4404/4405.

DECRETO

N~

55, DE 11 DE MARÇO DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental do Mi·
nistério do Trabalho e da Previdéncie Social e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 27, § 5~, e 57, da Lei n? 8.028,
de 12 de abril de 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.vabr. 1991.

617
DECRETA
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, constantes dos Anexos I a III deste decreto.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos do Ministério
serão aprovados pelo Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se os arts. 192 a 212 do Decreto n:'
99.244111, de 10 de maio de 1990 e demais disposições em contrá-

rio.
Brasília, 11 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magrí
ANEXO I
(Decreto n:' 55, de 11 de março de 1991)
Estrutura Regimental
Ministério do Trabalho e da Previdência Social (MTPS)
CAPITULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? O Ministério do Trabalho e da Previdência Social
(MTPS), criado pela Lei n? 8.028 121, de 12 de abril de 1990, tem a
seguinte área de competência:
I
II

trabalho e sua fiscalização;
mercado de trabalho e política de emprego;

Coleção das Leis. Brasília, 182(3);1911, maio/jun. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2,t. 1):742, mar.Zabr. 1990.

(1)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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lU - previdência social e entidades de previdência complementar;

IV

política salarial;

V

política de imigração.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental

Art. 2? O Ministério do Trabalho e da Previdência Social
tem a seguinte estrutura regimental:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado: Gabinete;
II -

órgãos setoriais:

a I Consultoria Jurídica;
bl Secretaria de Administração Geral;
c) Secretaria de Controle Interno;
III -

órgãos singulares:

ai Secretaria Nacional do Trabalho:
1.

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais;

2.

Departamento de Inspeção e das Relações do Trabalho;

3.

Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador;

4.

Departamento Nacional de Emprego;

5.

Departamento de Formação Profissional;

bl Secretaria Nacional de Previdência Social e Complementar:
1.

Departamento de Previdência Social;

2.

Departamento de Previdência Complementar;

IV -

órgãos colegiados;

a) Conselho Nacional de Seguridade Social;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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b) Conselho Nacional do Trabalho;
c) Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
di Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador;
e) Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
f) Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro Social;

gl Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
V -

entidades vinculadas:

a) autarquia: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
b) fundação pública: Fundação Jorge Duprat de Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentrol:
c) empresa pública: Empresa de Processamento de Dados
da Previdência Social (Dataprev).
CAPÍTULO

rn

Da Competência das Unidades

Seção I
Do Órgão de Assistência Direta e Imediata
ao Ministro de Estado
Art. 3? Ao Gabinete compete assistir ao Ministro de Estado em sua representação social e política e incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal, bem assim das atividades de comunicação social e assuntos parlamentares e, ainda, providenciar a publicação e a divulgação das matérias de interesse do Ministério.
Seção II
Dos Órgãos Setoriais
Art. 4? À Consultoria Jurídica, diretamente subordinada
ao Ministro de Estado, compete assessorá-lo em assuntos de natureza jurídica e, especialmente:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília.

183(2):605-941~ mar./abr.

1991.
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I - atender aos encargos de consultoria e assessoramento jurídicos aos colegiados presididos pelo Minístro de Estado e
aos órgãos do Ministério, bem assim realizar os demais serviços
jurídicos que lhe sejam atribuídos;
11 - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do Ministério, quanto ao seu exato cumprimento;
IH - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação
normativa emanada da Consultoria Geral da República;
IV - assistir ao Ministro de Estado no controle da legalidade dos atos da administração, mediante:
a) o exame de propostas, anteprojetos, projetos e minutas
de atos normativos de iniciativa do Ministério;
b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Ministro
de Estado;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito do Ministério;
V - examinar minutas de edital de Iicitação, contratos,
acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas
autoridades do Ministério;
VI - fornecer subsídios para defesa dos direitos e interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário, quando
solicitadas;
VII - coordenar as atividades jurídicas do Ministério e supervisionar as de suas entidades vinculadas.
Art. 5? A Secretaria de Administração Geral, órgão setorial dos Sístemas de Planejamento Federal, Modernização Administrativa, Orçamento; Programação Financeira, Pessoal Civil, Serviços Gerais e de Administração de Recursos de Informação e Informática, compete, no âmbito do Ministério:
I - assessorar o Secretário-Executivo na supervisão dos
órgãos subordinados;
II
propor diretrizes para o planejamento da ação global;
III
coordenar as' atividades de modernização e reforma
administrativa;
IV r: executar as atividades referentes à administração de
material, obras, transportes, patrimônio, comunicações admíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr. 1991.
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nistrativas, serviços de informação e informática, recursos financeiros, orçamento, apoio administrativo e à conservação e
manutenção de imóveis públicos;
V - planejar, coordenar, orientar, avaliar e executar as
atividades de administração e desenvolvimento de recursos humanos.
Art. 6? À Secretaria de Controle Interno, órgão setorial do
Sistema de Controle Interno, compete exercer, no âmbito do Ministério, as atribuições previstas no Decreto n~ 93.874(3), de 23
de dezembro de 1986.
Seção fII
Dos Órgãos Singulares

Art. 7? À Secretaria Nacional do Trabalho compete:
harmonizar as relações entre empregados e empreI
gadores:
li
propor ao Ministro de Estado, em articulação com
os órgãos envolvidos, as políticas nacionais de salário e de emprego;

IH - propor ao Ministro de Estado, em articulação com
os órgãos envolvidos, a política nacional de imigração;
IV - coordenar, supervisionar, orientar e normatizar as
ações de inspeção da atividade laborativa;
V ~ coordenar, supervisionar, orientar e normatizar as
ações e atividades na área de segurança e saúde do trabalhador;
VI - pesquisar e acompanhar a evolução do mercado de
trabalho, com vistas a orientar e coordenar as atividades relativas à formação de mão-de-obra;
VII - formular, supervisionar e acompanhar as ações e
programas de amparo e apoio ao trabalhador;
VIII - promover pesquisa e acompanhar a evolução dos
indicadores
na área do trabalho;
,
IX - organizar e manter atualizado o cadastro das
entidades representativas dos trabalhadores;
(3) Coleção das Leis. Brasília. (8):810. out./dez. 1986.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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x - formular as diretrizes básicas para as atividades e
ações pertinentes à área de relações coletivas do trabalho;
XI - acompanhar o cumprimento. a nível nacional, dos
acordos e convenções ratificados pelo Brasil junto a organismos
internacionais, em especial a Organização Internacional do Trabalho (OIT), nos assuntos de sua competência;
XII - prestar apoio técnico ao Conselho N acionai de Seguridade Social, ao Conselho Nacional do Trabalho, ao Conselho Curador do FGTS, ao Conselho de Recursos do Trabalho e
Seguro Social, ao Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador e ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador na área de sua competência.
Art. 8~ Ao Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais compete:
I - subsidiar a formulação das diretrizes básicas, da
política de rendas, visando à melhoria das condições de vida do
trabalhador e a integração deste em setores produtivos da economia;
11 - supervisionar e coordenar os Sistemas de Informações Estatísticas da Área do Trabalho;
III - Apoiar a Secretaria Nacional do Trabalho na proposição e execução de políticas nas áreas econômica e social relacionadas com a área do trabalho;
IV - apoíar tecnicamente os órgãos colegiados do Ministério na área de sua competência.
Art. 9~ ao Departamento de Inspeção e das Relações do
Trabalho compete:
I - subsidiar a formulação das diretrizes básicas para as
ações de inspeção do trabalho, bem como supervisionar a sua
execução a nível nacional;
II - propor a adoção de normas destinadas a regular as
ações de inspeção da atividade laborativa;
III - coordenar e orientar a aplicação da legislação pertinente à inspeção do trabalho e propor medidas corretivas visando ao seu cumprimento;
IV - formular as diretrizes básicas para as ações de aperfeiçoamento técnico da inspeção do trabalho;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(21:605-947, mar./abr. 1991.
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v - subsidiar a formulação das diretrizes básicas, bem
como supervisionar e acompanhar as atividades e ações para a
área de relações coletivas do trabalho;
VI - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do Ministério na área de sua competência.
Art. 10. Ao Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador compete:
I - subsidiar a formulação das diretrizes básicas para a
área de segurança e saúde do trabalhador;
11 - coordenar, supervisionar, avaliar e propor normas
referentes à inspeção dos ambientes e das condições de trabalho
e às demais ações do Ministério na área, inclusive a Campanha
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Canpat};
UI - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do Ministério na área de sua competência.
Art. 11.

Ao Departamento Nacional de Emprego compete:

I - planejar, acompanhar, supervisionar, avaliar e propor
normas para os programas relacionados ao emprego. ao apoio ao
trabalhador desempregado, à identificação e registro profissional, à alimentação do trabalhador, à imigração e ao abono salarial de que trata o § 3? do art. 239 da Constituição;
U - apoiar tecnicamente o Conselho de Seguridade Social,
o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e
ao Conselho Nacional do Trabalho na área de sua competência.

Art. 12. Ao Departamento de Formação Profissional compete:
I - subsidiar a formulação das diretrizes básicas para a
área de formação profissional;
II - supervisionar a execução de planos e programas de
formação profissional;
UI - promover e realizar estudos que visem à melhoria do
desempenho da mão-de-obra, com vistas ao estabelecimento de
padrões de eficiência de setores produtivos e do trabalhador;
IV - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do Ministério na área de sua competência.
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Art. 13. A Secretaria Nacional de Previdência Social e
Complementar compete:
I - propor ao Ministro de Estado as diretrizes básicas
para o sistema previdenciário;
II - elaborar, em articulação com os órgãos envolvidos, a

proposta de planos de custeio e de benefícios da Previdência
Social;
IH - Orientar, acompanhar, normatizar e supervisionar as
ações da Previdência social nas áreas de benefícios e de receitas;

IV - harmonizar as atividades das entidades fechadas de
previdência privada com as políticas de desenvolvimento social
e econômico-financeiro do Governo;
V - orientar, supervisionar e fiscalizar a execução da
política de previdência privada;
VI - prestar apoio técnico ao Conselho Nacional de Seguridade Social, ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar e ao Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro Social
na área de sua competência.
Art. 14. Ao Departamento de Previdência Social compete:
I - supervisionar e orientar as atividades relacionadas
com a Previdência Social, bem como propor normas para o seu
funcionamento;

H - subsidiar a elaboração da proposta de planos de custeio e de benefícios da Previdência Social;
IH - participar e fornecer subsídios para a elaboração do
Plano de Previdência Social;
IV - formular e baixar instruções para implementação e
manutenção do seguro coletivo, de caráter complementar e facultativo;
V - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do Ministé·
rio na área de sua competência.
Art. 15. Ao Departamento de Previdência Complementar
compete:
I - supervisionar, coordenar, orientar e controlar as atividades relacionadas com a Previdência Complementar;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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11 - processar os pedidos de autorização para constituição, funcionamento, fusão, incorporação, grupamento, transferência de controle e reforma dos estatutos das entidades fechadas de previdência privada. opinar sobre os mesmos e submetêlos ao Ministro do Trabalho e da Previdência Social;
UI - baixar instruções e expedir circulares para implementação das normas estabelecidas pelo Conselho de Gestão da

Previdência Complementar;
IV - fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência privada quanto ao cumprimento da legislação e normas
em vigor e aplicar as penalidades cabíveis;
V - proceder à liquidação das entidades fechadas de previdência privada que tiverem cassada a autorização de funcionamento ou das que deixarem de ter condições para funcionar;
VI - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do Ministério na área de sua competência.
Seção IV
Dos Órgãos Colegiados
Art. 16. Ao Conselho Nacional de Seguridade Social compete planejar. formular, coordenar e supervisionar a política nacional de seguridade social.
Art. 17. Ao Conselho Nacional do Trabalho compete participar da formulação da política nacional do trabalho e coordenar e supervisionar a suá execução.
Art. 18. Ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço compete exercer as atribuições de que trata o
art. 5? da Lei n? 8.036(41, de 11 de maio de 1990.
Art. 19. Ao Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador compete:
I - estabelecer as diretrizes e formular as políticas do
Governo Federal nas áreas de inspeção do trabalho e de segurança e saúde do trabalhador, bem assim planejar a execução de
suas ações fiscais;
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1783, maio/jun. 1990.
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II - propor a adoção de medidas e instrumentos que permitam o acompanhamento. a avaliação e o controle das atividades de fiscalização nas áreas de inspeção do trabalho e de segurança e saúde do trabalhador, principalmente no sentido de promover a participação das entidades representativas dos trabalhadores na ação fiscal, a nível local;
III - propor medidas que visem ao aprimoramento da fiscalização e da legislação pertinentes à proteção da atividade laborativa;
IV - propor medidas que promovam a integração das
ações fiscais nas áreas de inspeção do trabalho e de segurança e
saúde do trabalhador, bem como o aperfeiçoamento técnico dé
seus recursos humanos;
V - propor, conjuntamente com o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador da Secretaria Nacional do Trabalho as diretrizes para a Campanha Nacional de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (Canpat):
VI - propor a instauração de procedimentos administrativos para apuração de irregularidades na ação fiscal.
Parágrafo único. O Conselho di! Gestão da Proteção ao
Trabalhador terá sua composição e organização regulados em
decreto específico.
Art. 20. Ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar compete coordenar, controlar, normatizar e avaliar a
execução da política nacional das entidades fechadas de previdência privada, nos termos da legislação pertinente.
Art. 21. O Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro Social terá sua competência e composição regulados em lei especial.
Art. 22. Ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador, compete gerir o Fundo de Amparo ao Trabalhador e deliberar sobre as matérias referidas no art. 19 da Lei n?
7.998(51, de 11 de janeiro de 1990, bem como o § 3? do art. 2?, o §
2? do art. 7? e o parágrafo único do art. 8? da Lei n? 8.019161, de
11 de abril de 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(1):30, jan./fev. 1990.

(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):705, mar./abr. 1990.
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CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Secretário-Executivo
Art. 23. Ao Secretário-Executivo incumbe exercer a supervisão das secretarias não subordinadas diretamente ao Ministro
de Estado, bem assim outras atribuições que lhe forem por este
cometidas.

Seção 11
Dos Secretários Nacionais
Art. 24. Aos Secretários Nacionais incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e avaliar as
atividades de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários Nacionais exercer as atribuições que lhe forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação a autoridade diretamente subordinada, especialmente a Diretores de Departamento.

Seção IJI
Dos Demais Dirigentes

Art. 25. Ao Chefe do Gabinete, ao Consultor Jurídico, ao
Secretário de Administração Geral, ao Secretário de Controle
Interno, aos Diretores de Departamentos incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar./abr. 1991.

628
ANEXO II DO DECRETO N? 55/91
Ministério do Trabalho e da Previdência Social IMTPS)
a) Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e Funções de Confiança
Unidade

N? Cargos

4

2

Gabinete
Assessoria
Divisão

Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Consultoria Juridica
Divisão

Unidade de Direção
Intermediária
Secretaria de Aâmínietmçüo
Geral
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria de Controle Interno

Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Secretaria Nacional do
Trabalho

1
2
4
3
15
1
3
3

1
1
5
5
12
18

Coordenação

DAS/DI

102.3

Assessor do Ministro
Assessor do Secretár-io
Executivo
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe

101.5
101.4
101.2
101.1

Chefe
Consultor Jurídico
Chefe

101.5
101.2

Chefe

102.3

DI

DI

Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

11
1

Chefe
Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

DI
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

14

Chefe

2

56
1
1

3

Secretário

Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Coordenador

1
1
1

Secretário N acionai
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

2

Chefe

1
2

Diretor
Assessor
Coordenador

1
2

Gabinete
Divisão
Serviço
Unidade de- Direção
Intermediária
Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais

Denominação
Cargo/Função

Funções

3
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101.6
102.2
101.4
101.2
101.1

DI
101.5
102.1
101.3

629

Unidade

N? Cargos
Funções

Serviço
Unidade de Direção

Denominação
Cargol Função

DAS/DI

Chefe

101.1

DI

Intermediária
Departamento de Inspeçõo e

2

Chefe

das Relaç6es do Trabalho

1

Coordenação

2
3

Diretor
Assessor
Coordenador

Serviço

1

Chefe

101.3
101.1

Intermediária

2

Chefe

DI

Departamento de Segurança e
Saúde do Trabalhador

1

Diretor

Assessor

Coordenação

2
3

Coordenador

Serviço

1

Chefe

101.5
102.1
101.3
101.1

Unidade de Direção
Intermediária

2

Chefe

DI

Emprego

1

Diretor
Assessor

Coordenação
Divisão

2
4
3

101.5
102.1

Unidade de Direção

Departamento Nacional do

1

Coordenador
Chefe
Chefe

2

Chefe

Profissional

1

Coordenação

2
2

1

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe

2

Chefe

1
1
1

Secretário Nacional
Assessor
Chefe
Chefe

2

Chefe

1

1

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

2

Chefe

Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1

DI

Departamento de Formacüo

Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria Nacional de
Previdência Social e
Complementar

2

Gabinete
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Depa.rtamento de Previdência
Social
Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

2
3

6

101.5
102.1
101.3
101.1

DI

101.6
102.2
101.4
101.1

DI
101.5
102.1
101.3
101.2
101.1

DI
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N? Cargos
Funções

Unidade

Denominação

DAS/DI

Cargo/Função

Departamento de Previdência.
Complementar

Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Conselho de Recursos do
Trabalho e Seguro Social
Câmara de Julgamento
Secretaria Executiva
Unidade de Direção
Intermediária

1
2
3
6
1

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

2

Chefe

1
5
1

Presidente
Presidente

Chefe

101.4
101.2
101.1

10

Chefe

DI

101.5
102.1

101.3
101.2
101.1

DI

b) Quadro Demonstrativo de Custo/Função
Código
Cargo/Função
DAS
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.3
102.2
102.1

Quantidade de
Cargos/Funções

Valor Unitário
(Em Cr$)

2
11
10
36
57
16
6
6
19

234.253,00
190.866,22
163.864,00
140.615,34
117.865,04
96.177,10
140.615,34
117.865,04
96.177,10

Subtotal

163

DI

116

Total

279

Valor Total
(Em Cr$)

468.506,00
2.099.528,42
1.638.640,00
5.062.152,24
6.718.307,28
1.538.833,60
843.692,04
707.190,24
1.827.364,90
20.904.214,72

21.132,13

2.451.327,08
23.355.541,80
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ANEXO III DO DECRETO N? 55, DE 11 DE MARÇO
DE 1991
Presidência da República - PR
Secretaria da Administração Federal - SAF
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Orgão ou Entidade: Ministério do Trabalho e da Prev. Social
Lotação
2

Denominação

3 Código

~

Fim 5 Meio 6 Tolo

7 Item 7
IN09/90

8 Lotação

Cent.

9

Lotação
Ideal
(5+71

Categorias Funcionais

Arquivista
Artífice Estr. Obras e Metalurgia
Artífice de Eletricidade e Comunico
Artífice Carpint. e Marcenaria
Artífice de Artes Gráficas
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar Oper. Serviços Diversos
Desenhista
Auxiliar em Assuntos Culturais
Agente Telecom. e Eletricidade
Assistente Sindical
Agente de Colocação
Agente Cinefotografia e Microf.
Taquígrafo
Identificador Datiloscópico
Técnico de Contabilidade
Telefonista
Agente de Vigilância
Médico
Enfermeiro
Nutricionista
Psicólogo
Farmacêutico
Médico Veterinário
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro
Economista .
Administrador
Contador
Atuário
Estatístico
Técnico em Assuntos Educacionais
Técnico em Assuntos Culturais
Sociólogo
Assistente Social
Técnico em Comunicação Social

AP-2301

13

ART-70l

ART-703
ART-704

ART-706

2

NM-IOOl

3
33

NM-IOOG

NM-I014

NM-1026
NM-I027
NM-I028
NM-IOSO

NM-I033

NM-IQ35
NM-I036
NM-I042
NM-1044
NM-1045
NS-901
NS-904
NS-90S
NS-90?
NS-90S
NS-910
NS-912
NS-91G
NS-922
NS-923
NS-924
NS-925
NS-926
NS-927
NS-928
NS-929
NS-930
NS-931

3

9
5
4
1
17
1
5
16
3
6
15
1
1
2
1

18
51
16

3
1
8
3

16
1
9
3
2
3

9

42

2

2
4
4
12
6
8
1
1
23
13
58
16
3
6
17
1
1

4
1
3
1
4
1
6
12
53

2

3
2
1

6

4

19
81
17
11
12
40
1
4
7
16

7

14
7

8
1
2

3

,

3
1
30
1

11

12
34
1
3
6
16

5
1

16
1
10
3
2
3
47
3
4

1
1

9

2
1
1
4

24
13
58
16
3
6
20
1
1
2
5
20
90
17
11
12
42
1
5
8
20
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Lotação
2

Denominação

Bibliotecário
Técnico de Planejamento
Analista de Sistemas
Programador
Operador de Computação
Perfurador-Digitador
Agente Administrativo
Datilógrafo
Analista de Informações
Analista Sego Nac. e Mqbil ização
Assistente Jurídico
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Total Geral

3 Código

NS·932
F-I50l
PRO-160l
PRO-1602

PRO-1603
PRO-1604
SA-SOl
SA-S02

81-1401

1 Fim 5 Meio 6 ToL

10
2
8
16
8
1
295
110
3

81-1402

8J·1102
Tp·1201
TP-12D2

70
41
63
937

7 Item7
lN09/90

8

Lotação
Cento

9

Lotação
Ideal
16+7)

12
3
8
17
8
3
444
143
3
2
72
42
114

1
40
7
1
2
9
12
13

13
4
8
17
8
4
484
150
4
4
81
54
127

400 l.337

124

1.461

2
1

2
149
33
2
2
1
51

DECRETO N? 56, DE 12 DE MARÇO DE 1991
Promulga o Acordo sobre Prevenção,
Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso
Indevido e ao Tráfico Ilicito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Cooperativista
da Guiana.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana assinaram, em 16 de setembro de 1988, em Georgetown, um Acordo
sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias
Psicotrópicas;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 80, de 6 de dezembro
de 1989;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 27
de novembro de 1990, na forma de seu art. XIII.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947. mar./abr. 1991.
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DECRETA:
Art. I? O Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização
e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana. apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 13.3.1991, págs. 4534/4535.

DECRETO N? 57, DE 12 DE MARÇO DE 1991
Promulga o Acordo Comercial entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República de Cabo Verde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da 'República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Cabo Verde assinaram, em
10 de maio de 1986, em Praia, um Acordo Comercial;
Considerando que o Congresso N acional aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 63, de 26 de outubro
de 1989;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 4
de maio de 1990, por troca dos Instrumentos de Ratificação, na
forma de seu art. XI.
DECRETA:
Art. I? O Acordo Comercial, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo VerCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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de, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o anexo

está publicado no DO de 13.3.1991, págs. 4535/4536.

DECRETO N? 58, DE 13 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre os Quadros do Corpo de
Oficiais da Ativa da Aeronáutica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os Quadros do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica são os seguintes:
I - Quadro de Oficiais de Carreira:
Quadro de Oficiais Aviadores (QOAv);
Quadro de Oficiais Engenheiros (QOEng);
Quadro de Oficiais Intendentes (QOInt);
Quadro de Oficiais Médicos (QOMedl;
Quadro de Oficiais Dentistas (QODent);
Quadro de Oficiais Farmacêuticos (QOFarm);
Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica
(QOInf);
Quadro de Oficiais Capelães (QOCapl);
- Quadro de Oficiais Especialistas em Aviões (QOEAv);
- Quadro de Oficiais Especialistas em Comunicações
(QOECom);
- Quadro de Oficiais Especialistas em Armamento
(QOEArml;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Quadro de Oficiais Especialistas em Fotogragia (QOE-Fot);
Quadro de Oficiais Especialistas em Meteorologia (QOE- Met);
Quadro de Oficiais Especialistas em Controle de Tráfego
Aéreo (QOECTA);
- Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica
(QOEA);
II - Quadro de Oficiais Temporários:
- Quadro Complementar de Oficiais da Aeronáutica
(QCOA);
- Quadro de Oficiais da reserva não remunerada convocados (QOCon).
Art. 2? A inclusão, nos Quadros de Oficiais Aviadores, de
Oficiais Intendentes, de Oficiais Médicos, de Oficiais Dentistas,
de Oficiais Farmacôuticos, de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica e de Oficiais Especialistas da Aeronáutica será realizada na forma da lei em vigor.
Art. 3? A inclusão no Quadro de Oficiais Engenheiros será
realizada na forma da Lei n? 6.165111, de 9 de dezembro de 1974 e
seu regulamento.
Art. 4? A inclusão no Quadro de Oficiais Capelães será
realizada na forma da Lei n? 6.923 121, de 29 de junho de 1981, alterada pela Lei n? 7.672 131, de 23 de setembro de 1988.
Art. 5? Os Quadros de Oficiais Especialistas em Aviões,
em Comunicações, em Armamento, em Fotografia, em Meteorologia e em Controle de Tráfego Aéreo, constantes da Lei n?
6.516141, de 13 de março de 1978, e não mencionados na Lei n?
6.837 (5 ) , de 29 de outubro de 1980, não são mais considerados em
extinção.

(I) Coleção das Leis.
(2) Coleção das Leis.
(3) Coleção das Leis.
(4) Coleção das Leis.

Brasília, (7):289, out./dez. 1974.
Brasília, (3):48, abr./jun. 1981.
Brasília, (5):106, jul./ set. 1988.
Brasília, (1):41, jan.Zmar. 1978.

(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):91, out.ldez. 1980.
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Art. 6? A inclusão nos Quadros de Oficiais Especialistas
em Aviões, de Oficiais Especialistas em Comunicações, de Oficiais Especialistas em Armamento, de Oficiais Especialistas em
Fotografia, de Oficiais Especialistas em Meteorologia e de Oficiais Especialistas em Controle de Tráfego Aéreo será realizada
na forma da regulamentação específica a ser expedida pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 7? O Quadro de Oficiais Especialistas em Suprimento
Técnico é mantido em extinção.
Parágrafo único. Aos oficiais do Quadro de que trata este
artigo, ficam asseguradas as promoções, no respectivo Quadro,
mediante o preenchimento das condições de acesso previstas na '
Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas e
no respectivo regulamento para a Aeronáutica.
Art. 8? O Quadro de Oficiais Intendentes absorverá o desempenho das funções e dos encargos atribuídos ao Quadro de
Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico.
Art. 9? A organização, a inclusão e a composição do Qua~
dro de Oficiais Temporários são estabelecídos em legislação específica.
Art. 10. Os Oficiais do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica têm 08 deveres, obrigações, direitos e prerrogativas
estabelecidas em leis e regulamentos da Aeronáutica e nos comuns às Forças Armadas.
Art. 11. Fica o Ministro da Aeronáutica autorizado a baixar os atos complementares que se fizerem necessários à execução deste decreto, observados os efetivos fixados em lei.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se o Decreto n? 94.575 161, de 9 de julho
de 1987 e o Decreto n? 94.798 171, de 24 de agosto de 1987.
Brasília, 13 de março de 1991; 170? da Independência e
e 103? da República.
FERNANDO COLLOR

Sócrates da Costa Monteiro
(6) Coleção das Leis. Brasília, (6):37, jul./set. 1987.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (6):355. jul./set. 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar.vabr. 1991.
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DECRETO N? 59, DE 14 DE MARÇO DE 1991
Promulga o Acordo sobre Cooperação
Sanitária Fronteiriça entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e,
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Venezuela assinaram, em
19 de fevereiro de 1982, em Caracas, um Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça;
Considerando que o Congresso Nacionai aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 45, de 9 de outubro
de 1984;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 6
de novembro de 1984, na forma de seu art. XX.
DECRETA:
Art. I? O Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 15.3.1991, pégs. 4716/4717.

DECRETO N? 60, DE 15 DE MARÇO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Acordo de
Complementação Econômica n? 14, entre o
Brasil e a Argentina (ACE·14).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947. mar./abr. 1991.

638

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 .de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica, e
Considerando que os Plenipotenciários' do' Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-Sü, assinaram, a
20 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Acordo de Complementação Econômica n? 14, entre o Brasil e a Argentina (ACE14),
DECRETA:
Art. 1? O Acordo de Complementação Econômica n? 14,
subscrito entre o Brasil e a Argentina (ACE-14), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 15 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
o

anexo está publicado no Suplemento" (A) do DO de 18.3.1991, pégs. 1

a

440.

DECRETO N? 61, DE 15 DE MARÇO DE 1991
Aprova li Estrutura Regimental do Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem (DNER) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos Decretos-Leis n? s 8.463, de 27 de
dezem bro de 1945, e ,512, de 21 de março de 1969,
Col. Leis Rep. -Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 199L
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DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e ,Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem (DNER), constantes dos Anexos I a III deste decreto.
Art. 2? O Regimento Interno do DNER será aprovado pelo
Ministro de Estado da Infra-Estrutura e publicado no Diário
Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

ANEXO I
(Decreto n? 61, de 15 de março de 1991)
Estrutura Regimental do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. I? O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), autarquia federal, criada pelo Decreto-Lei n?
8.463111, de 27 de dezembro de 1945, reorganizada pelo DecretoLei n? 512(21, de 21 de março de 1969, com sede na cidade de
Brasília, foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o territófio nacional, tem .como finalidade executar a Política N acional
de Transporte Rodoviário.
(1)

Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):305, out.Zdea. 1945.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (1):141, [án.Zmar. 1969.
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CAPÍTULO II
Da Organização. Competência e Atribuições
Seção I
Da Estrutura Básica

Art.
2~
O DNER tem a seguinte estrutura regimental:
I
órgão colegiado: Conselho Administrativo;
II - órgãos de assistência direta e imediata ao DiretorGeral:
a) Gabinete do Diretor-Geral;
b) Assessoria Técnica;
111 - órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral;
b) Auditoria;
c] Diretoria de Administração e Finanças;
IV - órgãos específicos singulares:
a) Diretoria de Engenharia Rodoviária;
b) Diretoria de Operações Rodoviárias;
c) Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico;
V - órgãos regionais: Distritos Rodoviários Federais.

Seção II

Dos Dirigentes
Art. 3~ O DNER é dirigido por um Diretor-Geral. nomeado pelo Presidente da República. por indicação do Ministro de
Estado da Infra-Estrutura.
Parágrafo único. O DNER contará com um DiretorExecutivo. nomeado pelo Presidente da República. por indicação do Ministro de Estado da Infra-Estrutura.
Art. 4? As Diretorias serão dirigidas por Diretores nomeádos pelo Ministro de Estado da Infra-Estrutura. por indicação
do Diretor-Geral.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 5? O Procurador-Geral será nomeado pelo DiretorGeral, dentre profissionais com experiência jurídica compatível
com as atividades próprias do cargo.
Art. 6? Os Distritos Rodoviários Federais serão dirigidos
por Chefes, nomeados pelo Diretor-Geral.
Seção III

Das Competências das Unidades da Estrutura Básica
Art. 7? Ao Conselho Administrativo compete definir as
políticas organizacionais e normas de funcionamento interno do
DNER, deliberar sobre seus planos, programas e outras matérias relativas ao Sistema Rodoviário Nacional, que lhe sejam
submetidas.
§ I? O Conselho Administrativo é constituído pelo
Diretor-Geral, que o preside, pelos demais Diretores e pelo
Procurador-Geral.
§ 2? O Diretor-Executivo substitui o Presidente do Conselho Administrativo em suas ausências e impedimentos.
Art. 8? Ao Gabinete compete assistir ao Diretor-Geral em
sua representação social e política e incumbir-se do preparo e
despacho de seu expediente pessoal, bem assim das atividades
de comunicação social, de relações públicas e de apoio administrativo.
Art. 9? A Assessoria Técnica compete prestar assessoramento técnico ao Diretor-Geral nas áreas de planejamento, informática e licitações, bem como em outros assuntos que lhe forem. cometidos.
Art. 10. À Procuradoria-Geral compete promover as atividades de natureza juridica do DNER perante qualquer foro ou
juízo, zelar pelo cumprimento das disposições legais, regulamentares, regimentais e pela jurisprudência a ele aplicável.
Art. 11. À Auditoria compete comprovar a legalidade, a
legitimidade e avaliar os resultados. quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Art. 12. A Diretoria de Administração e Finanças compete
a programação e a execução das atividades de administração
Colo Leis Rep. Fed. Brasíl.. Brasüia, 183(2);605-947, mar./abr. 1991.
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dos recursos humanos, material, patrimonial e financeiro do
DNER.
Art. 13. A Diretoria de Engenharia Rodoviária compete
programar e coordenar a execução das obras rodoviárias a cargo do DNER.
Art. 14. A Diretoria de Operações Rodoviárias compete
programar e coordenar a fiscalização da utilização das rodovias,
bem como controlar, avaliar e orientar as atividades de segurança e educação de trânsito, articulando-se com o policiamento
rodoviário para seu atendimento.
Art. 15. A Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico compete a programação e a coordenação da elaboração de estudos e
pesquisas para o desenvolvimento tecnológico do setor rodoviá-

rio.
Art. 16. Aos Distritos Rodoviários Federais compete a
execução dos programas e atividades do DNER.
CAPITULO UI
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Diretor-Geral
Art. 17. Ao Diretor-Geral incumbe:
I - dirigir, coordenar e controlar as atividades do
DNER, em estreita consonância com a Política Nacional de
Transporte Rodoviário, formulada pelo Ministério da InfraEstrutura, por intermédio da Secretaria Nacional de Transportes;
II - representar o DNER ativa ou passivamente, em
juízo ou fora dele, de forma pessoal ou por delegados expressamente designados, assinar os atos que envolvam essa representação, inclusive contratos, convênios, acordos e ajustes;
III - proferir as decisões finais do DNER, ressalvada a
competência específica do Conselho Administrativo;
IV - praticar qualquer ato de competência do Conselho
Administrativo, quando imperioso em razão de circunstância
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605·947,·mar./abr.·1991.

643

imprevista, submetendo-o à homologação do Conselho na primeira sessão subseqüente;
V - promover a negociação de empréstimos vinculados
a programas do DNER, em nível nacional e internacional;
VI - ordenar o empenho de despesas, a movimentação
dos recursos financeiros do DNER e o pagamento das despesas;
VII ~ encaminhar, anualmente, ao Tribunal de Contas da
União, por intermédio da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Infra-Estrutura, o relatório de atividades e a prestação de contas anual do DNER;
VIII - ratificar atos de dispensa ou de declarações de inexigibilidade de licitações nos casos previstos em lei;
IX - declarar a utilidade pública de bens para fins rodo"
viários, na forma da legislação em vigor;
X - determinar sindicâncias e instaurar processo
administrativo·disciplinar;
XI - julgar inquéritos administrativos e aplicar penalidades aos servidores do DNER, na forma da lei.

Seção IJ
Do Diretor-Executivo
Art. 18. Ao Diretor- Executivo incumbe:
I - auxiliar e assessorar permanentemente o DiretorGeral;
11 - substituir o Diretor-Geral em suas ausências e impedimentos eventuais ou legais;
III - exercer outras atividades que lhe forem delegadas
pelo Diretor-Geral.
Seção IJI
Dos Diretores

Art. 19.

Aos Diretores incumbe planejar, dirigir, coorde-

nar e orientar a execução das atribuições das respectivas Diretorias e exercer outras incumbências que lhes forem cometidas

pelo Diretor-Geral.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr. 1991.

644

Seção IV
Dos Chefes dos Distritos Rodoviários Federais
Art. 20. Aos chefes dos Distritos Rodoviários Federais incumbe programar, coordenar e orientar a realização de estudos
e análises necessárias à elaboração de diagnósticos e prognósticos no que se refere a engenharia rodoviária, trânsito e transporte, no âmbito de sua jurisdição, assessorando o DiretorGeral na formulação e execução dos planos e programas rodoviários.
CAPiTULO IV
Do Patrimônio e dos Recursos

Art. 21. Pertencem à administração do DNER os bens e
direitos afetados ao serviço público rodoviário.
Art. 22. Integram o património do DNER os bens e direitos que tenha adquirido, ou que venha a adquirir.
Art. 23. Constituem recursos do DNER:
I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas
no Orçamento da União;
II - rendas de qualquer natureza derivadas dos próprios
serviços;
III - outras receitas.
Art. 24. O património e os recursos do DNER serão utilizados, exclusivamente, na execução de suas finalidades.
CAPiTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 25. Os Distritos Rodoviários Federais, serão sediados
em capital de Estado, em número compatível com o Plano Nacional de Viação, não superior a vinte e um, podendo um mesmo Distrito ter jurisdição sobre mais de uma unidade federada.
Art. 26. Os Distritos Rodoviários Federais sujeitam-se à
orientação técnica e normativa da Procuradoria-Geral, da Assessoria Técnica, da Auditoria e das Diretorias.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar.labr. 1991.
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ANEXO II DO DECRETO N? 61, DE 15 DE MARÇO
DE 1991
a) Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)

Unidade

N? Cargos
Funções
1
1

Diretoria Geral

2
1

Unidade de Direção
Intermediária

Denominação
Cargo/Função

Diretor-Geral
Diretor-Executivo
Assessor do Diretor-Geral
Assessor do Diretor-Executivo

DAS/DI
101.5
101.4
102.2
102.2

809

Chefe

DI

Gabinete do Diretor-Geral

1

Chefe

101.3

Serviço

2

Chefe

101.1

Procuradoria·Geral

1

Procurador-Geral

101.3

Divisão
Assessoria Técnica

2

Chefe

101.2

1

Chefe

101.3

Divisão

3

Chefe

101.2

Serviço

7

Chefe

101.1

Auditoria

1

Chefe

101.2

Serviço

2

Chefe

101.1

1
1

Diretor
Assessor

4

Chefe

101.4
102.1
101.2

14

Diretoria de Engenharia
Rodoviária
Divisão
Serviço

Chefe

101.1

1
1

Diretor
Assessor

101.4
102.1

Divisão

3

Chefe

101.2

Serviço

10

Chefe

101.1

Diretoria de Operações

Diretoria de Desenvolvimento
Tecnológico

1
1

DiviSA0

3

Serviço

9

Diretor
. Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1
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Denominação

N? Cargos
Funções

Unidade

Diretoria de Administração
e Finanças
Divisão
Serviço

DAS/DI

Cargo/Função

101.4
102.1
101.2

1
1
4
17

Diretor

Assessor
Chefe
Chefe

101.1

21

Chefe
Chefe

101.3
10).1

OrgiIos Regionais
Distritos Rodoviários Federais
Chefia do Distrito
Serviço

63

b) Quadro Resumo Função/Valor do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)

Código

Cargo/Função

Quantidade de
Cargos/Função

DAS
101.5
10104
101.3
101.2
101.1
101.2

1
5
24
20
128
3

Subtotal

181

DI

809

Total

990

Valor Unitário
Em o-s

Valor Total

174.530,19

174.530,19
749.195,40
3.085.926,00
2.155.542,20
11.257.013,76

149.839,08
128.580,25
107.777,11
87.945,47
107.777,11

Em Cr$

323.331,33
17.745.538,88

19.323,46

15.632.679,14

33.378.216,02

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, rríar.Zabr. '1991.

ANEXO lU DO DECRETO N? 61, DE 15 DE MARÇO
DE 1991
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAFI
1

Órgão ou Entidade: Departamento Nacional de

Rodagem IDNER)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
Lotação
2 Denominação

3 Código

4

Fim 5 Meio

6

Tol.

7 Item 7 .
IN09/90

8

Lotação s Lotação
Ideal
Cent.
16+7)

Categorias Funcionais
Arquivista
Técnico de Arquivo
Artífice Estr. Obras e Metalurgia
Artífice de Mecânica
Artífice de Eletricidade e Comunico
Artífice Carpint. e Marcenaria
Artífice de Artes Gráficas
Auxiliar de Artífice

AR'230l

Auxiliar de Enfermagem

NM·lOOl
NM·lOO6
NM·I013
NM·I0l4
NM·IOlS
NM·I027
NM·I033
NM·I042
NM·1044
NM·I045
NM·1046
NS·901
NS'904
NS·907
NS·SOS
NS·912
NS'S14
NS·916
NS·g17
NS·920
NS'921
NS'922
NS'923
NS·S24
NS·926

Auxiliar Opero Serviços Diversos
Agente de Serviços de Engenharia
Desenhista
Tecnologista
Agente 'I'elecom. e Eletricidade
Agente Cinefotografia e Microf.
Técnico de Contabilidade
Telefonista
Agente de Vigilância
Técnico de Estradas
Médico
Enfermeiro
Psicólogo
Odontólogo
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Agrimensor
Engenheiro
Arquiteto
Geólogo
Químico
Economista
Administrador
Contador
Estatístico

AP·2302
ART·701
ART·702
ART·703
ART·7Q4

ART·706
ART·709

12
32

22
1

8

230

34
33
8
231

22
1

34
33
8

237

4

4

4

18

18
1

18
1
33
2

33

33

471

2
14
12

148
248
115

800

1
61
111

6
6

2
814
483
154
254

2
14
12
6
6

6

121

6

15

76

8

119

1

238

238

216
27
1
8
2
2
1

225
30
1
11
2
2
1
805
4
7
3
43
83
67
55

656
2
6
1
19

57
52

53

149
2
1
2
24
26

15
2

15
8

12
1

1
2
1

161
3
1
2

25
28
16
2

814

487
155
254
121
1
76

119
238
225
31
1
11
2
2
1
817
5

7
3
44
85
68
55
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Lotação
Item 7
IN 09/90

7
2

Denominação

Técnico em Assuntos Educacionais
Assistente Social
Técnico em Comunicação Social
Bibliotecário
Auditor
Tradutor e Intérprete
Biomédico
Técnico de Cobrança e Pago Esp.
Analista de Sistemas
Programador
Operador de Computação
Perfurador-Digitador
Agente Administrativo
Datilógrafo
Procurador Autárquico
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Total Geral

:l

Código

NS-927
NS-930
NS-931
NS-932
NS-934
NS-938
NS-942
NS-944
PRO-1601
PRO-1602
PRO-I603
PRO-1604
SA·801
SA-802
SJ-1103
TP-1201
TP-1202

• Fim 5 Meio

7
24
11
8
I
1
18
lO
15
12
64
2.180
745

3
2
12
5
7
2

6

Tot,

8.098

814 8.912

96

3
2
13
6
7
2

10

802
471

9

Lotação
Ideal

16+71

26
23
13
8
2
I
19
18
23
13

I
8
8
I
20
84
264 2.444
57 802
23 119
6 808
65 536

"Lotação
Cent.

10
2

48

66

10
26
24
14
8
2
I
19
18
23
13
84
2.454
804
119
810
537

848

8.960

I
8
8
1
20
274
59
23
8

DECRETO N? 62, DE 15 DE MARÇO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor
do Equador (Acordo n? 2), entre o Brasil e o
Equador.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Regional de
Abertura de Mercados e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Equador, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 17 de
janeiro de 1991, em Montevidéu, o Décimo Quinto Protocolo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2}:605-947. mar./abr. 1991.
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Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor do Equador (Acordo n:' 2), entre o Brasil e o Equador,
DECRETA:
Art. 1? O Décimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo
Regional de Abertura de Mercados em Favor do Equador (Acordo n:' 2), entre o Brasil e o Equador, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
o anexo está publicado no DO de 18.3.1991, pág. 4811.

DECRETO N? 63, DE 15 DE MARÇO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 19
no Setor da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas. entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do México e do Uruguai, com base no Tratado de
Montevidéu-80, assinaram, a 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 19,
no Setor da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas,
entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.

650
DECRETA:
Art. l? O Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 19, no Setor da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas, entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
Os anexos estão publicados no DO de 18.3.1991, págs. 4812/4816.

DECRETO N? 64, DE 15 DE MARÇO DE 1991 (")
Dispõe sobre a execução do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 21, no Setor da Indústria Química,
entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile, do México e do Uruguai, com base no Tratado de
Montevidéu-80, assinaram, a 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Décimo Nono Protocolo Adicionai ao Acordo Comercial
n? 21, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México e o U ruguai.
(*) Retificada no DO de 25.3.1991 {pág. 954 deste volume).

Colv Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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DECRETA:
Art. l? O Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 21, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil,
a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasília, 15 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O anexo está publicado no DO de 18.3.1991, págs , 4817/4829.

DECRETO N? 65, DE 18 DE MARÇO DE 1991
Promulga o Acordo de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica, entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino do Marrocos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo, do Reino do Marrocos assinaram, em 10 de
abril de 1984, em Fez, um Acordo de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Acordo por meio de Decreto Legislativo n? 5, de 4 de abril de
1986;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 13
de julho de 1990, na forma de seu art. VIII, inciso 1.
DECRETA:
Art. I? O Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino do Marrocos, apenso por cópia ao presente
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 18 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 19.3.1991, págs. 4913/4914.

DECRETO N? 66, DE 18 DE MARÇO DE 1991
Promulga a Convenção Para a Conservação das Focas Antárticas, concluída em
Londres, a 1? de junho de 1972.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que a Convenção Para a Conservação das Focas Antárticas foi adotada em Londres, a I? de junho de 1972,
sob a égide dos principios estabelecidos no Tratado Sobre a Antártica, concluído em Washington, a I? de dezembro de 1959;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção, por meio do Decreto Legislativo n? 37, de 26 de outubro de
1990;
Considerando que a Carta de Adesão à Convenção ora promulgada, foi depositada em 11 de fevereiro de 1991;
Considerando que a Convenção Para a Conservação das Focas Antárticas entrará em vigor, para o Brasil, em 13 de março
de 1991, na forma de seu artigo 13, inciso 2;
DECRETA:
Art. I? A Convenção Para a Conservação das Focas Antárticas, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 19.3.1991,

págs. 4914/4916.

DECRETO N? 67, DE 18 DE MARÇO DE 1991
Dispõe sobre 8 execução do Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance PerciaI de Renegociação das Concessões Outorgadas no Periodo 1962/1980, entre o Brasil e
o Equador (Acordo n? 11).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí], firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Equador, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 17 de
janeiro de 1991, em Montevidéu, o Quinto Protocolo Adicional
ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões
Outorgadas no Periodo 1962/ 1980, entre o Brasil e o Equador
(Acordo n? 11),
DECRETA:
Art. I? O Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Concessões Outorgadas no
Período 1962/1980, entre o Brasil e o Equador (Acordo n? 11),
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O anexo estápublicado no DO de 19.3.1991, pégs. 4916/4917.

DECRETO N? 68, DE 21 DE MARÇO DE 1991
Promulge o Ajuste Complementar ao
Acordo Básico de Cooperação Científica e
Técnica para o Estabelecimento de um Programa de Cooperação na Ârea de Pesquisa
sobre Agentes Patógenos do Vendê, entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Suriname.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do 8uriname assinaram, em 3
de março de 1989, em Paramaribo, um Ajuste Complementar ao
Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica para o Estabelecimento de um Programa de Cooperação na Área de Pesquisa sobre Agentes Patógenos do Dendê;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Ajuste por meio do Decreto Legislativo n? 81, de 6 de dezembro
de 1989;
Considerando que o referido Ajuste entrou em vigor em 7
de maio de 1990, na forma de seu art. VI, inciso 1.
DECRETA;
Art. I? O Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica para o Estabelecimento de um Programa de Cooperação na Área de Pesquisa sobre Agentes Patógenos do Dendê, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Suriname, apenso por cópia
Col. Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, már.labr. 1991.
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ao' pres'ente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO de

22.3.1991, pág. 5210.

DECRETO N? 69, DE 21 DE MARÇO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 5, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil, a Argentina e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de no"
vembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 5, no Setor
da Indústria Química, entre o Brasil, a Argentina e o México.
DECRETA:
Art. I? O Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 5, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil, a
Argentina e o México, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém,
inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO

de 22.3.1991, pág. 5211.

DECRETO N? 70, DE 26 DE MARÇO DE 1991
Promulga a Convenção 'Internacional
de Telecomunicações.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que a União Internacional de Comunicações
adotou, a 6 de novembro de 1982, em N airobi, a Convenção Internacional de Telecomunicações;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção por meio de Decreto Legislativo n? 55, de 4 de outubro de
1989;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção foi
depositada em 31 de janeiro de 1990;
Considerando que a convenção entrou em vigor para o Brasil, em 31 de janeiro de 1990, na forma de seu artigo 45, parágra-

fo 3?;
DECRETA:
Art. I? A Convenção Internacional de Telecomunicações,
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo da convenção está publicado no DO

de 27.3.1991, pags. 5557/5576.

Col. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília,183(Z):605-947, mar.vabr. 1991.
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DECRETO N? 71, DE 26 DE MARÇO DE 1991
Promulga o Acordo sobre Cooperação
no Campo da Ciência e da Tecnologia. entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Japão assinaram, em 25 de maio de 1984,
em Tóquio, um Acordo sobre Cooperação no Campo da Ciência
e da Tecnologia;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 10 de 7 de junho de
1985;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 20
de junho de 1985, na forma de seu art. IX, inciso 1.
DECRETA;
Art. I? O Acordo sobre Cooperação no Campo da Ciência
e da Tecnologia, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Japão, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente corno' nele se
contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO

de 27.3.1991, pág. 5577.

DECRETO N? 72, DE 26 DE MARÇO DE 1991
Promulga o Acordo sobre Navegação
Marltíma Comercial, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da Bulgária.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária assinaram, em 19 de agosto de 1982, em Sófia, um Acordo sobre Navegação Marítima Comercial;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 14, de 28 de maio de
1984;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 7
de junho de 1984, na forma de seu art. XX, inciso 1.
DECRETA:
Art. I? O Acordo sobre Navegação Marítima Comercial,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da Bulgária, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO de

27.3.1991, págs. 5577/5579.

DECRETO N? 73, DE 26 DE MARÇO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 17B, no Setor da Indústria de Aparelhos
Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso
Doméstico, entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar./abr. 1991.
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pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Quarto Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 17B, no Setor da Indústria de
Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de U 80 Doméstico,
entre o Brasil e a Argentina.
DECRETA:
Art. I? O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 17B, no Setor da Indústria.de Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de U 80 Doméstico, entre o Brasil e a Argentina, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o acordo está publicado no DO

de 27.3.1991, pégs. 5579/5585.

DECRETO N? 74, DE 28 DE MARÇO DE 1991
Dispõe sobre a concessão de auxílios a
municioíoe atingidos pela seca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 17 da Lei n? 8.074, de 31 de julho de
1990,
DECRETA
Art. I? A concessão de auxílios pelo Ministério da Ação
Social ou por outros órgãos e entidades da Administração PÚCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr. 1991.
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blica Federal, destinados a atender às necessidades de abastecimento de água das populações e municípios atingidos pela seca,
poderá Ser feita, independentemente da comprovaçáo do disposto no art. 5?, do Decreto n? 20(1 ), de I? de fevereiro de 1991.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de março de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

Margarida Procópio
DECRETO N? 75, DE I? DE ABRIL DE 1991
Altera o Decreto n? 99.266 111, de 28 de
maio de 1990. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nas Leis nf s 8.025, de 12 de abril de 1990, 8.057,
de 29 de junho de 1990, e 8.068, de 13 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? O caput do art. 37 do Decreto n? 99.266, de 28 de
maio de 1990, com as alterações introduzidas pelo Decreto n?
99.664(2), de I? de novembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 37. Os dirigentes das autarquias, fundações
instituídas ou mantidas pela União, empresas públicas. sociedades de economia mista, respectivas subsidiárias e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, promoverão até 22 de abril de 1991, os atos legais e
(1) Coleção das Leis. Brasília. 183(1):281, jan.lfev. 1991.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2104, maio/jun , 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(6);3861, nov./dez. 1990.

cei. Leis Rep.
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administrativos necessarros à alienação dos imóveis residenciais de sua propriedade, não vinculados às suas atividades operacionais».
Art. 2? As instituições financeiras contituídas na forma de
sociedade de economia mista poderão realizar diretamente a
venda dos imóveis de sua propriedade, observadas as normas
estabelecidas para a alienação dos imóveis residenciais da
União, inclusive quanto ao disposto no art. 5? e seus parágrafos, do Decreto n? 99.266, de 28 de maio de 1990, com as alterações introduzidas pelo Decreto n? 99.664, de 1? de novembro de
1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1? de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 76, DE 2 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre o pessoal inativo das autarquias e fundações públicas extintas e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? A partir do mês subseqüente ao da conclusão do
inventário, a administração dos servidores em disponibilidade e
do pagamento dos proventos de aposentadoria, bem assim do
benefício de pensôes concedido com base nas Leis n?s 1.711(11,
de 28 de outubro de 1952, e 8.112 121, de 11 de dezembro de 1990,
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):25, out.ldez. 1952.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(6):3070, nov.z'dez. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr.l99l.
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pertinente às autarquias e fundações públicas extintas é. atribúída aos respectivos sucessores, observada a seguinte correlação:

I - ao Ministério da Educação: a Fundação Nacional
para Educação de Jovens e Adultos (Educar);
II ~ ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária: o
Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS):
III - ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAAI;
b) O Instituto Brasileiro do Café (lBC);
IV - à Secretaria do Desenvolvimento Regional:
a) a Superintendência do Desenvolvimento da Região
Centro-Oeste (Sudeco};
b) a Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul
(Sudesul);
V - ao Instituto Brasileiro de Arte e Cultura:
a) a Fundação Nacional de Arte (Funarte);
b) a Fundação Nacional de Artes Cênicas - (Fundacen);
cl a Fundação do Cinema Brasileiro (FCB);
VI - ao Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural: a
Fundação Nacional Pró-Memória;
VII - à Biblioteca Nacional: a Fundação Nacional PróLeitura.
Art. 2? A Secretaria da Administração Federal expedirá
os atos necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Carlos Chiarelli
João da Silva Maia
Antonio Cabrera
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabrc Jêâl.
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DECRETO

N~

77, DE 4 DE ABRIL DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(Inpi), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 5.648, de 11 de dezembro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (Inpí), constantes dos Anexos I a In deste decreto.
Art. 2~ O regimento interno do Inpi será aprovado pelo
Ministro da Justiça e publicado no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de abril de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO I
(Decreto n:' 77, de 4 de abril de 1991)
Estrutura Regimental do Instituto
N acionai da Propriedade Industrial (Inpi)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. 1~ O Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(Inpí), autarquia federal, criado pela Lei n? 5.648(11, de 11 de dezembro de 1970, vinculado ao Ministério da Justiça, com sede
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7): 84, out./dez. 1970.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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em Brasília, tem por finalidade principal executar, no âmbito
nacional, as normas que regulam os direitos de propriedade industrial, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País, bem assim:
I - adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia, em consonância com as diretrizes que regem o desenvolvimento tecnológico, bem como de estabelecer
melhores condições de negociação e de utilização de patentes;
11 - pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura,
ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e
acordos sobre propriedade industrial.

CAPITULO n
Da Organização, Competência e Atribuições
Seção I

Da Estrutura Básica
Art. 2? O Inpi tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão de assessoria direta e imediata ao Presidente:
ai Gabinete;
b I Coordenação de Cooperação Técnica;
II - órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral:
bl Coordenação de Planejamento;
c) Diretoria de Administração Geral;
di Auditoria;
In - órgãos singulares:
ai Diretoria de Patentes:
b) Diretoria de Marcas;
c) Diretoria de Transferência de Tecnologia;
di Centro de Documentação e Informação Tecnológica;
IV - unidades descentralizadas: Delegacias Regionais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Seção II

Da Competência das Unidades
Art. 3? Ao Gabinete compete prestar assistência ao Presidente em sua representação política e social, supervisionar o
preparo e despacho do seu expediente, bem como desenvolver
atividades de comunicação social.
Art. 4? A Coordenação de Cooperação Técnica compete
promover e coordenar estudos que subsidiem a posição do Inpi
junto a organizações e instituições envolvidas no seu campo de
atuação.
Art. 5? À Procuradoria-Geral compete assessorar o Presidente e atender aos encargos de natureza jurídica do Inpi.
Art. 6? A Coordenação de Planejamento compete orientar,
coordenar e promover a execução das ações de planejamento, de
orçamento, de informatização, de modernização administrativa
e de estatística, com vistas a atingimento de objetivos e a agilização do processo decisório.
Art. 7? A Diretoria de Administração Geral compete a supervisão das atividades de recursos humanos, de serviços gerais, de patrimônio, de contabilidade e de finanças.
Art. 8? A Ab.ditoria compete examinar a conformidade legal dos atos de gestão orçamentário-financeira e verificar o fiel
cumprimento de diretrizes e normas vigentes.
Art. 9? A Diretoria de Patentes compete analisar e decidir
acerca de privilégios patentários.
Art. 10. A Diretoria de Marcas compete analisar e decidir
acerca de registros de marca e de outros signos distintivos.
Art. 11. A Diretoria de Transferência de Tecnologia compete analisar e decidir quanto à averbação de contratos para exploração de patentes, uso de marcas e ao que implique transferência de tecnologia, bem assim decidir sobre registros de tecnologias especiais atribuídos ao Inpi.
Art. 12. Ao Centro de Documentação e Informação Tecnológica compete promover a coleta e a preservação da memória
de patentes, assim como a disseminação da informação tecnológica gerada ou gerenciada pelo Inpi.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 13. As Delegacias Regionais compete exercer as atividades do Inpi, que lhe forem atribuídas, nas regiões compreendidas nas suas áreas de atuação.

Seção III
Das Atribuições dos Dirigentes
Art. 14. Ao Presidente do Inpi incumbe:
I - representar o Inpi em juízo ou fora dele;
11 - aprovar a programação orçamentária, para encaminhamento aos órgãos competentes;
111 - nomear ou designar titulares de cargos em comissão;
IV - enviar a prestação de contas ao Ministério ao qual a
Autarquia está vinculada, para o fim de submetê-la ao Tribunal
de Contas da União;
V - praticar os demais atos administrativos necessários
ao funcionamento do Inpi,
Art. 15. Aos Diretores, ao Procurador-Geral, ao AuditorChefe, ao Chefe do Centro de Documentação e Informação Tecnológica, aos demais Chefes e aos Delegados incumbe praticar
os atos de administração necessários ao desempenho das atividades das respectivas unidades.

CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais

Art. 16. O Presidente do Inpi será -nomeado pelo Presidente da República e os Diretores (art. 2~, inciso lI, alínea c e inciso IlI, alíneas a, b e c), pelo titular da pasta à qual a autarquia
se vincula.
Art. 17. As Delegacias Regionais são subordinadas diretamente ao Presidente do Inpi e sujeitas à orientação técnica dos
órgãos seccionais e singulares da autarquia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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ANEXO II DO DECRETO N? 77/91
a) Quadro Demonstrativo de
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi]

Unidade

N? Cargos
1
2
3

1
1

Gabinete
Serviço

Denominação

em Comissão

Presidente
Assessor
Gerente
Chefe

DAS/DI
101.5

102.2
102.2
101.3

Chefe

101.1

Chefe

DI

Unidade de Direção

Intermediária
ccordenecso de Cooperação
Técnica
Procuradoria-Geral

36

1
1
2

Divisão

Coordenador
Procurador-Geral
Chefe

101.3
101.3
101.2

Coordenação de
Planejamento

1

Divisão

2

Coordenador
Chefe

101.3

Diretor

101.4
101.3
101.1

101.2

Diretoria de AdministraçiIo
1
3
6

Geral

Coordenação
Serviço

Auditoria
Diretoria de Patentes
Divisão

Diretoria de Marcas
Divisão

Diretoria de Transferência
de Tecnologia
Divisão
Centro de Documentação
e Intormeçeo Tecnológica
Divisão
Delegacia Regional

Coordenador
Chefe

1

Auditor-Chefe

101.3

1
1
6

Diretor
Assessor
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
5

Diretor
Assessor

Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1
3

Diretor
Assessor
Chefe

101.4
102.1
101.2

1
1

Chefe
Assessor
Chefe
Delegado

101.3
102.1
101.2

2

6

101.3
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b) Quadro Resumo de Custo de Cargos em Comissão do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi)
Código

Cargo

Quantidade de
Cargos em Comissão

Valor Unitário

Em Cri

Valor Total
Em Cr$

1

190.866,22
163.864,00
140.615,34
117.865,04
96.117,10
117.865.04
96.117,10

190.866,22
655.456,00
2.109.230,10
2.357.300,80
672.819,70
589.325,20
384.468,40

DAS
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.2
102.1

4

15
20
7
5
4

Subtotal

56

DI

36

Total

92

6.959.466,42
21.132,13

760.756,68
7.720.223,10

ANEXO III AO DECRETO N? 77/91
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
1

Órgão ou 'Entidade: 2 Instituto N acionai da
Propriedade Industrial (Inpi)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal

3 ('I CaLFuncionais
4

I ) Carreiras

Denominação

Lotaeâo

I ) Cal. Profissionais
5

Código

6

Fim 7 Meio

8

Tot.

9 Item7

10 Lot.

IN /90

Cent.

11

Lotação

Ideal
(8+3)

Categorias Funcionais
Administrador
Analista de Sistemas
Arquivista
Bibliotecário
Contador
Economista

N8·923

PRO·1601
AR·230l

N8·932
N8·924
N8'922

9
21

9
21
1
1
4
7
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1
1
4
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3 rl Cat. Funcionais
4

(J Carreiras

Lotação

() Cato Profissionais

Denominação

9 Item7
S

Código

6 Fim 7 Meio a Tot.

IN /90

Lot.
Cento

10

II

Lotação
Ideal
(8+3)

Categorias Funcionais

Artífice de Artes Gráficas
Artífice de Carpintaria e Marcenaria

NS-916
NS-918
NS-913
NS·920
NS-901
NS-921
SJ-l103
NS-929
P-150l
NS-928
NS-927
NS-931
N8·938
SA·80l
NM·I033
NM·lOOI
SA·802
NM·1014
PRO·1603
PRO·1604
PRO·1G02
NM·1042
TP-1202
NM-1045
ART·706
ART·704

Artifice de Eletricidade e
Comunicações
Artífice de Mecânica
Auxiliar Operacional de Serviços Div.
Motorista Oficial
Telefonista

ART-703
ART·702
NM-lOOG
TP·1201
NM·I044

Categorias Profissionais
Especialista de Nível Superior
Especialista de Nível Médio
Biólogo
Desenhista Industrial

FCS035010
FCM046020
FCS015000
FCS0280l0

Engenheiro
Engenheiro de Operações

Engenheiro Florestal
Geólogo
Médico
Químico

Procurador Autárquico
Sociólogo
Técnico de Planejamento
Técnico em Assuntos Culturais

Técnico em Assuntos Educacionais
Técnico em Comunicação Social

Tradutor e Intérprete
Agente Administrativo
Agente de Cinefotografia e Micraf.
Auxiliar de Enfermagem
Datilógrafo

Desenhista
Operador de Computação

Perfurador-Digitador

Programador
Técnico de Contabilidade
Agente de Portaria
Agente de Vigilância

Total Geral

39

41

1

1

1
1

1
1

3
10
33

41
1
1
1
3
10

3
10
33

37

1
1

2

3

3

1
2
1

2
3
1

89

17

3

16

26
4
2
4

115
4
2
21

1
3
1
4
2

1
3
4
4
2

44

53

1
2
3
3
3
1
121
4
2
21
1

3
4
4
2
53
1
8
3

1

1

8

8

3

3

7

7

1
7

1

7
1

23

23

7

7

2

2

2

7
2

197
283

41
105

238
388

391

1
1

1
1

1
1

717

317 1.034

242

18

1.052

DECRETO N? 78, DE 5 DE ABRIL DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (lbemel, e
dá outras providências.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.vabr. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição e tendo em vista o disposto nas Leis n?s 7.735, de 22 de fevereiro de
1989; 7.804, de 18 de julho de 1989, e 7.957, de 20 de dezembro de
1989,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo de Cargos Comissionados e a Lotação Ideal
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), constantes dos Anexos I a III deste
decreto.
Art. 2? O regimento interno do Ibama será aprovado pelo'
Secretário do Meio Ambiente e publicado no Diário Oficial da
União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO I
(Decreto n:' 78, de 5 de abril de 1991)
Estrutura Regimental do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos
N aturais Renováveis (Ibama)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. I? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autarquia federal, com sede em Brasília (DF), criada pela Lei n? 7.735111, de 22 de fevereiro de 1989, alterada pelas Leis nvs 7.804121, de 18 de julho de
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181 (1):96, jan.lfev. 1989.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1559, jul./ago. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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1989 e 7.957(31, de 20 de dezembro de 1989, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República (SemarnPR), com a finalidade de assessorá-la na formação e coordenação, bem assim executar e fazer executar a política nacional do
meio ambiente e da preservação, conservação e uso racional,
fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais e espe-

cialmente:
l-atuar como Secretaria-Executiva do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama};
II ~ propor ao Conama, por intermédio da Semarn-PR,
o estabelecimento de normas e padrões gerais relativos à preservação e conservação do meio ambiente, visando assegurar o
bem-estar das populações e compatibilizar seu desenvolvimento
sócio-econômico com a utilização racional dos recursos naturais;
III - propor e operacionalizar a política definida para o
meio ambiente e recursos naturais renováveis;
IV - coordenar e executar as ações relacionadas com a
recuperação de áreas degradadas;
V - incentivar, promover e executar pesquisas, bem
assim estudos técnico-científicos em todos os níveis na sua esfera e difundir os resultados obtidos;
VI - propor a criação, extinção, modificação de limites
e finalidades das Unidades de Conservação de florestas públicas de domínio da União, bem assim promover sua instalação e
administração;
VII - orientar e disciplinar as atividades de fomento
florístico, faunístico, pesqueiro e de borrachas;
VIII - fazer cumprir a legislação, diretrizes e normas para a consecução dos objetivos estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e
prestar assistência técnica aos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, atuando supletivamente quando não se der
o cumprimento da legislação vigente;
(3) Coleção das Leis. Brasília. 181 (6):3062, nov./ dez. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar.labr. 1991.
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IX - cadastrar, licenciar, fiscalizar e disciplinar os segmentos produtivos que utilizam matérias-primas oriundas da
exploração de recursos naturais e borracha;
X - fazer cumprir a legislação federal sobre meio amo
biente e promover a fiscalização das atividades de exploração
da flora, da fauna silvestre e dos recursos hídricos, visando à
sua conservação e desenvolvimento, bem assim a proteção e me-

lhoria do meio ambiente;
XI - garantir a aplicação dos recursos arrecadados pelo
Ibarna, a qualquer titulo, na execução da Política Nacional do
Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis e das Borr-achas;

XII - aplicar as penalidades definidas em lei aos infratores da legislação ambiental, da flora e da fauna, nos casos que
excedam a competência das autoridades estaduais e municipais;
XIII - promover e disciplinar a utilização, transformação
e comercialização dos recursos renováveis e dos produtos e subprodutos decorrentes de sua exploração;
XIV - promover o desenvolvimento de atividades de educação ambiental para formação de uma consciência coletiva conservacionista e de valorização da natureza e da qualidade de vida;
xv - estimular e promover o desenvolvimento de recursos humanos;
XVI - estabelecer cooperação técnica e científica com
instituições nacionais, estrangeiras e internacionais;
XVII - manter, em banco de dados, as informações setoriais essenciais à execução de suas competências.
CAPÍTULO II
Da Organização, Competência e Atribuições

Seção I
Da Estrutura Regimental
Art. 2?
I -

O lbama tem a seguinte estrutura regimental:

órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente:

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.v'abr. 1991.
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a) Gabinete;

b) Coordenadoria Geral de Planejamento;
cl Ouvidoria;
d) Assessoria de Comunicação Social;
II - órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral;
b) Auditoria;
c) Diretoria de Administração e Finanças;
IH - órgãos singulares:
a) Diretoria de Controle e Fiscalização;
b) Diretoria de Recursos Naturais Renováveis;
c) Diretoria de Ecossistemas;
d) Diretoria de Incentivo à Pesquisa e Divulgação;
IV - órgãos descentralizados:
a) Superintendências Estaduais;
b) Jardim Botãnico do Rio de Janeiro;
c) Centro Nacional de Informação Ambiental;
d) Centros de Pesquisa;
el Centros de Treinamento;
f) Centros de Conservação e Manejo de Fauna Silvestre;
g) Unidades Descentralizadas;
V - órgãos colegiados:
a) Conselho Nacional de Proteção à Fauna;
b) Conselho Nacional de Unidades de Conservação;
c] Comitê Técnico-Científico.
Seção II

Da Competência das Unidades
Art. 3? Ao Gabinete compete prestar assistência ao Presidente em sua representação e incumbir-se do preparo e despacho de seu expediente.
Art. 4? À Coordenadoria Geral de Planejamento compete
assessorar a Presidência na coordenação e supervisão das ativiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.vabr. 1991.
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dades de planejamento, de orçamento, de modernização, de informática e dos programas especiais.
Art. 5? A Ouvidoria compete receber e investigar a precedência das denúncias quanto às atividades do Ibama e dos seus
servidores, propondo ao Presidente as medidas cabíveis.
Art. 6? A Assessoria de Comunicação Social compete assessorar o Presidente nos assuntos pertinentes a meios de comunicação, publicidade, propaganda e relações públicas.
Art. 7? Á Procuradoria-Geral compete prestar assistência
jurídica ao Presidente e defender os interesses do Ibama em
juizo e fora dele.
Art. 8? A Auditoria compete orientar, controlar e fiscalizar a atuação dos órgãos do lhama.
Art. 9? A Diretoria de Administração e Finanças compete
planejar, dirigir, orientar e coordenar as atividades referentes a
recursos humanos, material, patrimônio, finanças, contabilidade e serviços gerais, bem assim promover a sua execução por
intermédio das demais unidades administrativas.
Art. 10. A Diretoria de Controle e Fiscalização compete
planejar, dirigir, orientar, coordenar, executar ou fazer executar
as atividades de fiscalização, controle, monitoramento e gestão
da qualidade ambiental e da utilização dos recursos da fauna,
da flora e das borrachas.
Art. 11. A Diretoria de Recursos Naturais Renováveis compete planejar, dirigir, orientar e coordenar as atividades referentes ao aproveitamento sustentável, a proteção ou manejo e o
fomento dos recursos naturais renováveis, bem assim executar
a Política Econõmica da Borracha.
Art. 12. A Diretoria de Ecossistemas compete planejar, dirigir, orientar e coordenar as atividades relacionadas com a conservação de amostras representativas dos ecossistemas e o manejo da vida silvestre, com vistas à manutenção da biodiversidade.
Art. 13. A Diretoria de Incentivo à Pesquisa e Divulgação
compete incentivar, orientar, coordenar e gerenciar as unidades
e atividades de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, de informação, de educação ambiental, de documentação e de difusão
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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de tecnologia, bem assim promover a capacitação técnica na
área de meio ambiente e dos recursos naturais renováveis.
Art. 14. Ás Superintendências Estaduais, administrativamente subordinadas ao Presidente e tecnicamente aos Diretores,
compete executar, fazer executar e coordenar as ações referentes ao meio ambiente, bem assim controlar as atividades executadas pelas unidades descentralizadas, em sua área de jurisdição.
Art. 15. Ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, administrativamente subordinado ao Presidente e tecnicamente à Diretoria de Incentivo à Pesquisa e Divulgação, compete desenvolver estudos, pesquisas. programas, projetos e atividades de caráter técnico-científico na área de botânica.
Art. 16. Ao Centro Nacional de Informação Ambiental,
subordinado à Diretoria de Incentivos à Pesquisa e Divulgação,
compete sistematizar a informação de interesse para apoiar a
tomada de decisão na área de meio ambiente.
Art. 17. Aos Centros de Pesquisa, subordinados à Diretoria de Incentivos à Pesquisa e Divulgação, compete definir e
coordenar, em articulação com as áreas técnicas, as demandas
do Ibama e executar estudos e pesquisas visando ao atendimento das mesmas, bem assim a divulgação dos resultados obtidos.
Art. 18. Aos Centros de Treinamento, subordinados à Diretoria de Administração e Finanças, compete executar os programas de capacitação de pessoal e de treinamento de mão-deobra.
Art. 19. Aos Centros de Conservação e Manejo de Fauna
Silvestre, subordinados à Diretoria de Ecossistemas, compete
propor e desenvolver métodos de manejo, definir critérios e padrões que visem assegurar a preservação e o uso sustentado de
espécies da fauna.
Art. 20. As Unidades Descentralizadas subordinadas às
Superintendências Estaduais serão classificadas em Unidades I,
II e III, para efeito de organização, considerados os aspectos de
peculiaridades regionais, extensão de áreas jurisdicionais e
complexidade.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Seção III
Dos Órgãos Colegiados
Art. 21. O Conselho Nacional de Proteção à Fauna tem
por finalidade estudar e propor diretrizes para a proteção e manejo da fauna.
Art. 22. O Conselho Nacional de Unidades de Conservação, resultante da transformação do Conselho de Valorização de
Parques, tem por finalidade assessorar o lhama na execução da
política de criação, valorização e utilização das Unidades de
Conservação.
Art. 23. O Comitê Técnico-Científico tem por finalidade

assessorar a Presidência do lhama no processo de execução da
política de incentivo e divulgação da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, bem assim apreciar a produção resultante do desenvolvimento de seus planos, programas e projetos.
Parágrafo único. A composição e o funcionamento do Comitê Técnico-Científico serão afixados em ato do Secretário do
Meio Ambiente.

Seção IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Art. 24. Ao Presidente incumbe:
1 - administrar o Ibama e movimentar seus cursos, autorizando despesas e ordenando os respectivos pagamentos;
II - representar o lbama em juízo ou fora dele, podendo
delegar competência de suas atribuições;
IH - supervisionar e coordenar as atividades das unidades organizacionais do Ibama, mediante o acompanhamento dos
órgãos da estrutura básica;
IV - enviar a prestação de contas à Secretaria do Meio
Ambiente da Presidência da República, a fim de submetê-la ao
Tribunal de Contas da União;
V - nomear os dirigentes e chefes das Unidades do lbama, ressalvado o disposto no art. 28.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.labr. 1991.

677

Art. 25. Aos Diretores, ao Chefe de Gabinete, ao
Coordenador-Geral, aos Coordenadores, ao Procurador-Geral,
aos Superintendentes e demais chefes incumbe planejar, coordenar, dirigir e orientar a execução das atividades afetas às respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem
cometidas.
CAPÍTULO IH
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 26. Constituem recursos do Ibama:
I - os consignados no Orçamento Geral da União e em
créditos adicionais;
II - rendas provenientes da exploração e venda de produtos florestais;
UI - rendas de qualquer natureza resultantes do
exercício de atividades que lhe sejam afetas ou da exploração
de imóveis sob sua jurisdição, inclusive as provenientes de venda de material de divulgação;
IV - doação, subvenções e auxílios;
V - os provenientes de convênios, acordos com entidades públicas, nacionais ou estrangeiras e internacionais;
VI - transferência de outros órgãos e entidades da Administração Pública;
VU - produto de arrecadação de multas, taxas e emolumentos previstos em lei.
Art. 27. O lhama poderá celebrar contratos, convênios,
acordos e ajustes com organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais, visando à realização de seus
objetivos.
Art. 28. O Ibama será administrado por um Presidente e
cinco Diretores, nomeados em comissão pelo Presidente da República.
Art. 29. Os ocupantes dos cargos comissionados previstos
nesta estrutura regimental serão substituídos em suas faltas ou
impedimentos. na forma do regimento interno.
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Art. 30. As Unidades Descentralizadas mencionadas no
art. 2?, inciso IV, letra g, serão criadas, extintas ou transformadas por ato do Presidente do lbama observados, em caso de
criação, os correspondentes quantitativos referidos no Anexo
lI.
Art. 31. Os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, direta e indireta, levarão em conta o disposto no art. 1?
ao elaborarem seus programas, de modo a harmonizar seus objetivos gerais com aqueles das politicas definidas em leis de defesa do meio ambiente.
Art. 32. O lbama atuará em articulação com os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta,'
para consecução de seus objetivos finalísticos, em consonância
com as diretrizes da Politica de Meio Ambiente traçadas pela
Semam-PR.
ANEXO II
(Decreto n:' 78, de 5 de abril de 1991)
a) Quadro Demonstrativo de
Cargos Comissionados do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lbama)
Unidade

N? Cargos
Função

I
3
I

Chefe

3

Assessor
Assistente Administrativo

7

1
2

Coordenador-Geral
Assessor
Gestor de Programas
Especiais

3
4

Gerente
Assistente Administrativo

5
7

Coordenador

4

Coordenador

4

3
2
I

Coordenadoria de
Planejamento

se
I
3
7

2

Coordenadoria Geral de
Planejamento

Código

Presidente
Assessor
Assistente Administrativo

I

4

Gabinete

Denominação

4

4

Coordenadoria de
Orçamento
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Unidade

N? Cargos

Coordenadoria de
tâoaemízeceo
Coordenadoria de
Informática
Procuradoria-Geral

Coordenador

Código

se
4

1

Coordenador

4

1
2

Procurador-Geral

Assessor

3
4

1

Chefe

3

Duvidoria
Auditoria

Assessoria de Comunicação
Social
Diretoria de Controle e
Fiscalização

Denominação

Função

Assessor

4

Auditor-Chefe
Assessor

3
4

1
2

Chefe
Assessor

1
2
1

Diretor

1
2

Chefe
Chefe
Gerente

3

Chefe
Chefe
Gerente

3

Assessor
Assistente Administrativo

3
4

2
3
7

Departamento de Qualidade

Ambiental
Divisão

5

Departamento de Registro e
Licenciamento
Divisão

1
2

5
Departamento de Fiscalização
Divisão

Diretoria de Recursos Naturais
Renováveis

Departamento de Recursos
Florestais
Divisão
Departamento de
Transformação e
Comercialização
Diviaão
Departamento de Pesca
e Agricultura
Divisão

4

5

4

5
3

4

Chefe
Chefe
Gerente

5

1
2
1

Diretor
Assessor
Assistente Administrativo

2
3
7

1
2

2
4

5

Chefe
Chefe
Gerente

5

1
2
4

Chefe
Chefe
Gerente

3
4
5

1
2
4

Chefe
Chefe
Gerente

3

1
2

4

4

5
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Unidade

Diretoria de Ecossistemas

N? Cargos
Punção

1
2

1

Departamento de
Unidades de Conservação
Divisão

1
2

5
Departamento de Vida
Silvestre
Divisão

Diretoria de Incentivo a
Pesquisa e Divulgação

1
2
4

Denominação

se
2

Diretor
Assessor
Assistente Administrativo

3

Chefe
Chefe
Gerente

4
5

Chefe
Chefe

Gerente

2

Diretor
Assessor

1

Assistente Administrativo

1

Chefe
Chefe

1

Código

7

3

3
4
5
2

3

Departamento de Pesquisa

e Desenvolvimento
Divisão
Departamento de Divulgação
Técnico-Cientifico e
Educação Ambiental
Divisão

2

1

Chefe
Chefe
Gerente

2

5

Diretoria de Admínistreçeo e
Finanças

1
2

1

Departamento de
Administração
Divisão

Departamento de Finanças
Divisão

4

5
2

3
7

Chefe
Chefe

7

Gerente

5

1

Chefe
Chefe
Gerente

3

1

3

1
3
7

Superintendências Estaduais

27

Coordenação Estadual

27
27
81

Jardim Botânico do Rio de
Janeiro

3

3

6

Departamento de Recursos
Humanos
Divisão

Diretor
Assessor
Assistente Administrativo

3
4

Chefe
Chefe
Gerente
Superintendente
Assessor
Assessor J uridico
Coordenador
Superintendente
Assessor
Assistente
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3
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N? Cargos

Unidade

4
1

Coordenação
Campus

Unidades Descentralizadas
Unidade I

30
44
200
180

Unidade 11
Unidade 111

Código

Denominação

Função

se

Coordenador
Chefe

4
4

Chefe
Assessor

5
7

Chefe

6

Chefe

7

b) Quadro Resumo de Valor/Função do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
(Em Cr$)

Código
Cargo!
Função

Gratificação (..)

Salário ("')

QTDE
Unitário

se OI
se 02
se 03
se 04
se 05
se 06
se 07

189
97
200
233

Total

786

1
5
61

335.763,16
302.230,94
268.609,93
235.077,94
201.458,49
167.924,68
134.305,36

Total

Unitário

Total
134.305,36
453.342,95
4.914.481,47
13.333.912,20
5.863.308,56

33.584.936,00

134.305,36
90.668,59
80.565,27
70.549,80
60.446,48
50.343,25

31.293.148,88

40.326,65

335.763,16
1.511.154,70
16.385.2'05,73
44.429.730,66
19.541.473,53

147.081.412,66

10.068.650,00
9.396.109,45
44.164.109,99

(") Valores vigentes em 1?2.91.

Obs.: De acordo com o art. 7? do Decreto n? 98.893, de 29 de janeiro de 1990, o servidor designado para cargo comissionado poderá optar-pelo salário do cargo para o qual foi
designado, excluido o percebimento de gratificação, ou pelo salário de seu emprego
permanente, acrescido da gratificação correspondente ao cargo comissionado.

DECRETO

N~

79, DE 5 DE ABRIL DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental da Secretaria do Desenvolvimento Regional da
Presidência da República e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 27, § 5~, e 57 da Lei n? 8.028,
de 12 de abril de 1990,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro
Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança
e a Lotação Ideal da Secretaria do Desenvolvimento Regional
da Presidência da República (SDR/PR), constantes dos Anexos
I a III deste decreto.
Art. 2? O regimento interno da SDR/PR será aprovado pelo Secretário do Desenvolvimento Regional e publicado no
Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de abril de 1991; 170? da Independência e 103? da
República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

ANEXO I
(Decreto n? 79, de 5 de abril de 1991)
Estrutura Regimental
Secretaria do Desenvolvimento Regional

CAPÍTULO I
Da Natureza e Fínalidade
Art. I? A Secretaría do Desenvolvimento Regional
(SDR/PRj, órgão de assistência direta e imediata ao Presidente
da República, tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e controlar a ação dos órgãos e entidades federais que
atuem em programas e projetos de desenvolvimento regional,
bem assim articular-se com órgãos congêneres dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e supervisionar. controlar e
normatizar as ações do setor sucroalcooleiro e de programas e
projetos especiais que lhe sejam atribuídos.
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CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 2? A SDR/PR tem a seguinte estrutura regimental:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Secretário:
Gabinete;
11 - órgãos setoriais:
a) Assessoria Jurídica;
bl Coordenação Geral de Administração;
III - órgãos singulares:
a) Departamento de Desenvolvimento Regional;
bl Departamento de Planejamento e Avaliação;
c) Departamento de Programas e Projetos Especiais;
di Departamento de Assuntos Inter-regionais;
e) Departamento de Assuntos Sucroalcooleiros;
IV - entidades vinculadas:
ai autarquias:
1 Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene):
2 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam);
3 Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa);
4 Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo.
bl empresa pública: Companhia de Desenvolvimento de
Barcarena (Co debar) .
CAPÍTULO III
Da Competência das Unidades

Seção I
Do Órgão de Assistência Direta e Imediata
ao Secretário
Art. 3? Ao Gabinete compete assistir ao Secretário do Desenvolvimento Regional em sua representação social e política e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal,
bem assim das atividades de comunicação social e assuntos parlamentares e, ainda, providenciar a publicação e a divulgação
das matérias de interesse da SDR/PR.

Seção II

Dos Órgãos Setoriais
Art. 4? A Assessoria Juridica, diretamente subordinada'
ao Secretário, compete assessorá-lo em assuntos de natureza
jurídica e, especialmente:
I - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada da Consultoria-Geral da República;
II - assistir ao Secretário no controle interno da legalidade dos atos da Administração, mediante:
a) o exame de propostas, anteprojetos, projetos, atos normativos quaisquer, de iniciativa da SDR/PR;
b) a elaboração de atos, quando isto lhe solicite o Secretário;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito da SDR/PR; e
d) o exame de minutas de edital de licitação, de contratos,
de acordos, de convênios ou ajustes que devam ser assinados
pelas autoridades da SDR/PR;
IH - supervisionar as unidades jurídicas das entidades
vinculadas.

Art. 5? À Coordenação Geral de Administração compete
executar as. atividades referentes à administração de material,
obras, transportes, patrimônio, comunicações administrativas,
recursos humanos e financeiros, apoio administrativo e à conservação e. manutenção dos imóveis utilizados pelos órgãos da
SDR/PR.
.
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Seção III
Dos Órgãos Singulares
Art. 6? Ao Departamento de Desenvolvimento Regional
compete coordenar, controlar e supervisionar a execução dos
planos de desenvolvimento regional, bem assim colaborar com o
Secretário na supervisão das ações dos órgãos e entidades federais que atuem visando ao desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais, articulando-se com órgãos congêneres
dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 7? Ao Departamento de Planejamento e Avaliação
compete coordenar as ações de formulação, acompanhamento e
avaliação dos planos, programas e projetos de desenvolvimento
regional e suas programações orçamentárias e financeiras, bem
assim as atividades de modernização e informática.
Art. 8? Ao Departamento de Programas e Projetos Especiais compete coordenar; supervisionar, promover 'a execução e
gerenciamento dos programas e projetos especiais que sejam
atribuídos à SDR/PR, por decisão do Presidente da República.
Art. 9? Ao Departamento de Assuntos Inter-regionais
compete supervisionar, coordenar, controlar, normatizar e promover a execução de programas de desenvolvimento interregionais.
Art. 10. Ao Departamento de Assuntos Sucroalcooleiros
compete supervisionar, coordenar e normatizar as ações sucroalcooleiras.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário
Art. 11. Ao Secretário incumbe:
I - dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da
SDR/PR;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr. 1991.
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11 III -

exercer a supervisão das entidades vinculadas;
delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação;
IV - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades da SDR/PR;
V - encaminhar à Presidência da República os planos de
ação anual e plurianual da SDR/PR.

Seção II
Dos Demais Dirigentes
Art. 12. Ao Chefe de Gabinete, Assessor-Chefe, Diretores
de Departamento e Coordenadores-Gerais incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
Parágrafo único. Ao Secretário-Adjunto incumbe exercer
as atribuições que lhe forem delegadas pelo Secretário.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 13. Durante seus processos de liquidação final,
vinculam-se à SDR/PR as extintas Superintendências de Desenvolvimento das Regiões Sul e Centro-Oeste e o Instituto do
Açúcar e do Álcool.
Parágrafo único. Vincula-se à SDR/PR a Comissão Especial criada pelo Decreto n:' 97.314(1), de 20 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo Decreto n? 99.254(21, de 15 de maio de
1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):648. nov./dez. 1988.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2069, maío/jun. 1990.
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ANEXO II
(Decreto n? 79, de 5 de abril de 1991)
a) Quadro Demonstrativo de
Cargos em Comissão e Funções de Confiança
da Secretaria do Desenvolvimento Regional (SDR-PR)

N? de

Unidade

Cargos

Denominação

DAS/DAI

Funções

Secretaria do Desenvolvimento
Regional

Secretario- Adjunto
Assessor Especial para
Assuntos Regionais
4

4

Unidade de Direção
Intermediária
Gabinete
Coordenação
Serviço
Assessoria Juridica
Coordenação
Divisão
Coordenaçifo Geral de
Administração

87
1
4

Coordenação Geral

Coordenação Geral
Divisão
Departamento de Programas e
Projetos Especiais
Coordenação Geral
Divisão

Chefe
Coordenador

DI
101.4
101.3
101.1

Chefe

1

Chefe
Coordenador
Chefe

101.4
101.3

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

1
2

Diretor

4

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

2

3
1
4
6

4

Divisão
Departamento de Planejamento
e Avaliação

Chefe

102.5
102.4
102.2

1

1

Divisão
Serviço
Departamento de
Desenvolvimento Regional

Assessor Especial
Assessor

101.5

8
1
1
2
2

4
1
1
2
2

3

Assessor

101.2
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N? de
Cargos
Funções

Unidade

Departamento de Assuntos
Sncroelcooleíros
Coordenação Geral
Divisão

Departamento de Assuntos
Inter-Regionais
Coordenação Geral
Divisão
Coordenação Regional de
Desenvolvimento
Divisão

Denominação

DAS/DAI

1
1

Diretor
Assessor

2

2

Coordenador-Geral
Assessor

4

Chefe

1
1

Diretor
Assessor

2
2
4

Coordenador-Geral
Assessor

101.5
102.2
101.4
102.1

Chefe

101.2

Coordenador

101.3

Chefe

101.2

6
12

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

b) Quadro Resumo Função/Valor da
Secretaria do Desenvolvimento Regional (SDR-PR)
Código
Cargo/Função
DAS
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5
102.4
102.2
102.1

Subtotal
Dl

Total

Quantidade de
Cargos/Funções
6
15
12
42
7

1
4
10
13

Valor Unitário

C"

190.866,22

1.145.197,32

163.864,00
140.615,34
117.865,04
96.177,10
190.866,22
163.864,00
117.865,04
96.177,10

2.457.960,00

110
87

Valor Total

C"

1.687.384,08
4.950.331,68
673.239,70

190.866,22
655.456,00
1.178.650,40
1.250.302,30
14.189.387,70

21.132,13

190
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ANEXO III DO DECRETO N? 79, DE 5 DE ABRIL
DE 1991
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Secretaria do Desenvolvimento Regional

Lotação
2 Denominação

3

Código

4

Fim ~ Meio

6

Tol.

7 [tem 7
IN09/00

~

Lotação

Cent.

9

Lotação
Ideal
16+7)

Categorias Funcionais

Técnico de Arquivo
Artífice de Eletricidade e Comunico
Artifice Carpint. e Marcenaria
Artífice de Artes Gráficas
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar Oper. Serviços Diversos
Agente de Atividades Agropecuárias
Desenhista
Agente Telecom. e Eletricidade
Técnico de Contabilidade
Telefonista
Agente de Vigilãncia
Aux. Operao. de Servo de Engenharia
Auxiliar de Topografia
Médico
Psicólogo
Odontõlogo
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro
Arquiteto
Geógrafo
Geólogo
Economista
Administrador
Contador
Estatístico
Técnico em Assuntos Educacionais
Sociólogo
Assistente Social
Técnico em Comunicação Social
Bibliotecârio
Técnico de Planejamento
Analista de Sistemas
Programador
Operador de Computação
Perfurador-Digitador
Agente Administrativo
Datilógrafo

AR-23Q2

2
4

2

4

4

10
2

4
10
2
2
1

2
4

ART-703
ART-704
ART·706
NM-lOOl

4

1
2

10
2
2
1
4

NM-I027

4

4

4
4

NM-I042
NM-I044
NM-I045

8

8

8

4

4

4

16

16
97
1
2
2
2

16
97
1
2
2
2

NM-IOO6
NM-lOO7
NM-I014

NM-I054
NMOI0107
NS-9Dl

2

2

97
1

NS-9D7

NS-909
NS-912
4
NS-91S
112
NS-917
13
NS-919
2
NS-920
7
NS-922
38
NS-923
22
NS-924
6
NS-926
12
NS-927
NS-929
3
NS-930
NS-931
NS-932
P-150l
22
PRO-lS0l
1
PRO-lS02
21
PRO-1603
8
PRO-1604
10
SA-BOl
SA-B02

156
124

2
2
2

4

9
5
1
3
1

4

4

112
13
2
7
42
31
11
13

112
13

3
3
1

2

7
42
31
11
13
3
3
1

4

4

4

5

5
22
5
32
10
10
236
161

5
22
5
32
10
10
236
.161

4
11
2

80
37

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 199!.

690

Lotação
2

Denominação

Assistente Jurídico
Fiscal Tributos Açúcar e Álcool
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Subtotai

3

Código

SJ-l102
TAF-G04
TP-1201
TP-1202

1

Fim

5

Meio

Item7

li

IN09/90

Lotação
Cento

9

Lotação
Ideal
(6+71

11
78
42
101

11
78
42
101

300 1.124

1.124

6
2
134
142

6
2
134
142

348 1.266

1.266

11
78
20
65
824

7

I> Tot.

22
36

Categorias Profissionais

Especialista de Nível Médio
Analista de O & M
Especialista de Nível Superior
Subtotal

Total Geral

6

88
9'
918

2
46
48

DECRETO N? 80, DE 5 DE ABRIL DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, constantes dos Anexos I a IH deste decreto.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento serão aprovados pelo
Ministro de Estado e publicados no Diário Oficial da União.
Col. Leis Rep. Fed; Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 5 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João da Silva Maia

ANEXO I
(Decreto n:' 80, de 5 de abril de 1991)
Estrutura Regimental
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento

CAPiTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. I? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, tem a seguinte área de competência:
I ~ moeda, crédito,· instituições financeiras, capitalização, seguros privados e poupança popular;
II
administração tributária;
IH
administração orçamentária e financeira;
IV
administração patrimonial;
V
comércio exterior;
VI
negociações econômicas e financeiras com Governos e entidades estrangeiras;
VII
desenvolvimento industrial e comercial;
VIII - abastecimento e preços;
IX - elaboração de planos econômicos e projetos de diretrizes e propostas orçamentárias;
X
estudos e pesquisas sócio-econômicas:
XI
auditoria e contabilidade públicas; e
XII
sistemas cartográfico e estatístico nacionais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar.labr. 1991.
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CAPÍTULO II
Da Estrutura Básica

Art. 2? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Ministro:
Gabinete;
11 - órgãos setoriais:
a) Secretaria de Administração Geral; e
bl Secretaria de Controle Interno;
III -

órgãos singulares:

a) Secretaria Especial de Política Econômica;

b)
c)
1.
2.
3.
d)
1.
2.
3.
e)
1.
2.
3.

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
Secretaria Nacional de Economia:
Departamento de Comércio Exterior;
Departamento da Indústria e do Comércio; e
Departamento de Abastecimento e Preços;
Secretaria da Fazenda Nacional:
Departamento da Receita Federal;
Departamento do Tesouro Nacional; e
Departamento do Patrimônio da União;
Secretaria Nacional de Planejamento:
Departamento Nacional de Planejamento e Avaliação;
Departamento de Orçamentos da União; e
Departamento de Assuntos Internacionais;
f) Escola de Administração Fazendária;
IV -

órgãos colegiados:

a) Conselho Nacional de Política Fazendária;

bI
c)
d)
e)

Conselho Monetário Nacional;
Comitê Brasileiro de Nomenclatura;
Conselho Nacional de Seguros Privados;
Câmara Superior de Recursos Fiscais;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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f) os I?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes; e

g) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;
V - entidades vinculadas:
a) autarquias:
1. Banco Central do Brasil (Bacen);
2. Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
3. Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab);
4. Superintendência de Seguros Privados (Susep): e
5. Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND);
b) fundações públicas:
1. Instituto de Pesquisa Econõmica Aplicada (Ipea); e
2. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE);
c) empresas públicas:
1. Casa da Moeda do Brasil (CMB);
2. Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro);
3. Caixa Econõmica Federal (CEF);
4. Companhia Nacional de Abastecimento (CNA); e
5. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
d) sociedades de economia mista:
1. Banco do Brasil S.A. (BB);
2. Instituto de Resseguros do Brasil (IRB);
3. Banco Meridional do Brasil S.A. (BMB);
4. Banco da Amazônia S.A. (Basa]:
5. Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); e
6. Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A.
Parágrafo único. A Procuradoria-Geral da Fazenda N acional terá sua estrutura definida conforme o que estabelece o art.
159 do Decreto n? 99.244 111, de 10 de maio de 1990.

(1)

Coleção das Leis Brasília. 182{3l:191l, maío/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605,947, mar./abr.l99l.
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Art. 3? Para fins de descentralização dos serviços a cargo
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, fixação de
área de jurisdição e sede de seus órgãos regionais, fica o país
dividido em 10 (dez) Regiões Fiscais, assim distribuídas,
excetuando-se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cujas
unidades regionais continuarão a ter sede em cidades onde funcionam Tribunais Regionais Federais:
l? Região:
Dístríto Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e Tocantins.
Sede: Brasília.
2? Região:
Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre e Rondônia.
Sede: Belém.
3? Região:
Maranhão, Piauí e Ceará.
Sede: Fortaleza.
4? Região.
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Sede: Recife.
5~

Região:

Sergipe e Bahia.
Sede: Salvador.
6? Regíão:
Minas Gerais.
Sede: Belo Horizonte.
7~

Região:

Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Sede: Rio de Janeiro.
8? Região:
São Paulo.
Sede: São Paulo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar./abr. 1991.

695
9~

Região:
Paraná e Santa Catarina.

Sede: Curitiba.
10~

Região:
Rio Grande do Sul.
Sede: Porto Alegre.
CAPITULO III
Da Competência Das Unidades
Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta
e Imediata ao Ministro
Art. 4? Ao Gabinete compete:
I - incumbir-se das relações públicas e do preparo e despacho do expediente pessoal do Ministro de Estado, bem assim
asaistí-Io em sua representação política e social;
11 - acompanhar o andamento dos projetos de interesse
do Ministério, em tramitação no Congresso Nacional, em articulação com a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos;
IH - providenciar o atendimento às consultas e requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;
IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das
matérias relacionadas com a área de atuação do Ministério; e
V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Ministro de Estado.
Seção II
Dos Órgãos Setoriais

Art. 5? A Secretaria de Administração Geral, órgão setorial dos sistemas de Planejamento Federal, Modernização Administrativa, Orçamento e Programação Financeira, Pessoal Civil, de Serviços Gerais e de Administração de Recursos de Informação e Informática compete, no âmbito do Ministério:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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I - assessorar o Secretário-Executivo na supervisão
dos órgãos subordinados;
II - propor diretrizes para o planejamento da ação global do Ministério;
lU - exerCer a supervisão e a coordenação das atividades de planejamento, orçamento, modernização administrativa e
informática e programação financeira, de acordo com as instruções expedidas pelo Secretário- Executivo;

IV - formular a política de recursos humanos, mediante
planos de recrutamento e seleção e de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional;
V - orientar e coordenar a execução das políticas de recursos humanos, de assistência médica e social, observada a legislação pertinente;
VI - promover o levantamento e análise das necessidades de recursos humanos dos órgãos do Ministério;
VII - formular planos relativos aos demais recursos materiais ou administrativos e supervisionar sua execução;
VIII - planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
execução das atividades referentes à administração de material,
obras, comunicações, documentação, transportes, edifícios públicos e imóveis residenciais; e
IX - supervisionar, coordenar e controlar as atividades
de execução orçamentária e financeira e de apoio administrativo
aos órgãos do Ministério.
Art. 6? A Secretaria de Controle Interno, órgão setorial do
Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, que compõe o Sistema de Controle Interno, compete, no âmbito do Ministério;
I - acompanhar, avaliar, orientar e fiscalizar a gestão
orçamentário-financeira e patrimonial dos órgãos subordinados
e entidades vinculadas, com vistas à aplicação regular e à utilização racional de recursos e bens públicos;
II - promover a coordenação e controle da execução contábil e financeira dos recursos alocados aos órgãos e entidades
vinculadas;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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III - executar as atividades de auditoria contábil, financeira. orçamentária, operacional, patrimonial e de programas
nos órgãos e nas entidades vinculadas, quanto à legalidade, legitimidade. economicidade. eficiência e eficácia na aplicação de
recursos públicos, inclusive no tocante à renúncia de receitas; e
IV - auditar e certificar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, dos beneficiários de transferência à conta do Orçamento da União, bem como
as contas daqueles que, por ação ou omissão, derem causa à
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo
ao erário público.

Seção III
Dos Órgãos Singulares
Art. 7? A Secretaria Especial de Política Econômica compete prestar assistência imediata ao Ministro de Estado e
assessorá-lo na formulação e coordenação da política econômica, inclusive setorial.
Art. 8? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compete:
I - apurar a liquidez e certeza e inscrever, para fins de
cobrança amigável ou judicial, a Dívida Ativa da União, tributária ou de qualquer outra natureza;
II - promover a propositura de ações e defender os interesses da Fazenda Nacional, na forma do Decreto-Lei n? 147(11,
de 3 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei n? 231(21, de
28 de fevereiro de 1967, e pelo art. 12 da Lei n? 5.421 131, de 24 de
abril de 1968, especialmente em matéria fiscal;
III - coligir os elementos de fato e de direito e preparar
as informações que devam ser prestadas, pelo Ministro de Estado ou autoridade do Ministério, em mandado de segurança;
(I) Coleção das Leis. Brasília, (1):143, jan./mar. 1967.
(2) Coleção das Leis. Brasília. (1):375, jan./mar. 1967.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (3):21, abr./jun. 1968.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(2):605-947. mar./abr. 1991.
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IV - exercer a representação judicial, nos casos estabelecidos em lei;
V - promover, junto ao Ministério Público, a propositura de procedimentos penais referentes a crimes contra a Fazenda Nacional;
VI - oficiar, no interesse da Fazenda Nacional, aos órgãos do Judiciário e do Ministério Público;
VII - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar o
Ministro de Estado e as demais autoridades quanto ao seu exato cumprimento;
VIII - zelar pelos interesses da Fazenda Nacional em processos de falência, concordata, liquidação, inventário e outros;
IX - examinar previamente a legalidade dos contratos,
concessões, acordos, ajustes ou convênios que interessem à Fazenda Nacional, inclusive os referentes à dívida pública externa
e promover a respectiva rescisão ou declaração de caducidade,
por via administrativa ou judicial, especialmente em relação:
a) aos contratos de empréstimo, garantia, contragarantia,
aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil, em que
seja parte ou intervenha a União, no País ou no exterior, bem
assim emitir pareceres prévio e final quanto à legalidade de tais
contratos, com vistas à respectiva validade e execução; e
b) aos contratos em que seja parte a Fazenda Nacional, que
interessem à receita ou que envolvam bens patrimoniais da
União ou a concessão de estímulos fiscais; a atos relativos à
aquisição, alienação, cessão, aforamento, locação e outros COncernentes a imóveis do patrimônio da União e a outros contratos a serem estipulados perante o Ministro de Estado e demais
autoridades do Ministério.
X - representar e defender os interesses da Fazenda Nacional:
a) nos contratos, acordos ou ajustes de natureza fiscal ou
financeira, em que intervenha, ou seja parte, de um lado a
União e, de outro, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista ou entidades estrangeiras, bem assim nos de
concessões;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.Zabr. 1991.
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b) em contratos de empréstimo, garantia, contragarantia,
aquisiçãO financiada de bens e arrendamento mercantil, em que
seja parte ou intervenha a União;
cl junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, aos Conselhos de Contribuintes, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, aos Conselhos Superior e Regionais do Trabalho Marítimo e em outros órgãos de deliberação coletiva;
d) nos atos relativos à aquisição, alienação. cessão, aforamento, locação e outros concernentes a imóveis do Patrimônio
da União, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, requerendo a matrícula, inscrição, transcrição ou averbação de títulos
relativos a imóvel do Patrimônio da União e, quando for o caso,
manifestando recusa ou impossibilidade de atender à exigência
do Oficial, bem assim a ele requerendo certidões no interesse do
referido Patrimônio; e, ainda, promovendo o registro de propriedade dos bens imóveis da União discriminados administrativamente, possuídos ou ocupados por órgãos da Administração Federal e por unidades militares, nas hipóteses previstas na legislação pertinente; e
e] nos atos constitutivos e em assembléias de sociedades
por ações de cujo capital participe a União, bem assim nos atos
de subscrição, compra, venda ou transferência de ações ou direito de subscrição;
XI
aceitar as doações, sem encargos, em favor da
União;
XII
zelar pela fiel observância e aplicação das leis, decretos e regulamentos, especialmente em matéria pertinente à
Fazenda Nacional;
XIII - examinar os títulos referentes à propriedade imobiliária da União, efetuando pesquisas, para efeito de sua regularização, e emitir parecer jurídico e proferir decisão, ouvido antes o Departamento do Patrimônio da U nião da Secretaria da
Fazenda Nacional, quanto às questões de fato, sobre a legitimidade dos títulos imobiliários a que se refere art. 3? do Decreto
n? 73.977141, de 22 de abril de 1974; e
XIV - atender aos encargos de consultoria e assessoria
jurídicas dos órgãos do Ministério e dos colegiados presididos

°

(4) Coleção das Leis. Brasília. (4):61, abr./jun. 1974.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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pelo Ministro de Estado e realizar os demais serviços jurídicos
do Ministério, na forma do Decreto-Lei n? 147, de 3 de fevereiro
de 1967, e suas alterações.
Art. 9? A Secretaria Nacional de Economia compete assessorar o Ministro de Estado na formulação, no acompanhamento
e na execução das políticas de comércio exterior, abastecimento
e preços e desenvolvimento industrial.
Art. 10. Ao Departamento de Comércio Exterior compete:
I - emitir licenças de exportação e importação, cuja
exigência será limitada aos casos impostos pelo interesse nacional;
II - exercer, prévia ou posteriormente, a fiscalização
de preços, pesos, medidas, classificação, qualidades e tipos, declarados nas operações de exportação diretamente ou em articulação com outros quaisquer órgãos governamentais, ressalvada
a competência da administração aduaneira;
IH - exercer, prévia ou posteriormente, a fiscalização
de preços, pesos e medidas, qualidades e tipos nas operações de
importação, respeitadas as atribuições de competência das re~
partições aduaneiras;
IV - estabelecer critérios para o financiamento da exportação e da produção industrial para exportação, bem assim,
quando for o caso, para aquisição ou financiamento, por ordem
e conta do Tesouro Nacional, de estoques de outros produtos
exportáveis;
V - colaborar com o órgão competente na aplicação
do regime de similaridade e do mecanismo do draw-back;
VI
elaborar as estatisticas do comércio exterior;
VII - traçar diretrizes da política do comércio exterior;
VIU - adotar medidas de controle das operações do comércio exterior, quando necessárias ao interesse nacional;
IX - pronunciar-se sobre a conveniência da participação do Brasil em acordos ou convênios internacionais, relacionados com o comércio exterior;
X - baixar normas necessárias à implementação da política de comércio exterior, bem assim orientar e coordenar a sua
execução;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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XI - modificar, suspender ou suprimir exigências administrativas com a finalidade de facilitar e estimular a exportação;
XII - decidir sobre normas, critérios e sistemas de classificação comercial dos produtos objeto do comércio exterior;
XIII - estabelecer normas para fiscalização de embarques, com vistas à redução de custos;
XIV - traçar a orientação a ser seguida nas negociações
de acordos internacionais relacionados com comércio exterior e
acompanhar sua execução;
XV - recomendar diretrizes que articulem o emprego do
instrumento aduaneiro com objetivos gerais de política de comércio exterior, observados os interesses e a evolução das ativi-

dades industriais e agrícolas;
XVI - opinar, junto aos órgãos competentes, sobre fretes dos transportes internacionais relacionados com o comércio
exterior, bem assim sobre a política portuária;
XVII - estabelecer as bases da política de seguros no comércio exterior;
XVIII - recomendar medidas tendentes a amparar produções exportáveis, considerando a situação específica dos diversos setores da .exportação, bem como razões estruturais, conjunturais ou circunstanciais que afetem negativamente aquelas produções;
XIX - opinar, na esfera do Poder Executivo ou quando
consultado por qualquer das Casas do Congresso Nacional, sobre projetos de lei que se relacionem com o comércio exterior ou
adotem medidas que neste possam ter implicações; e
XX - formular as diretrizes básicas da política tarifária
no campo das importações, visando adaptar o mecanismo aduaneiro às necessidades do desenvolvimento econômico e à proteção do trabalho nacional.
Art. l l . Ao Departamento da Indústria e do Comércio
compete:
I - orientar, avaliar e coordenar a execução das políticas
industrial e comercial, em conformidade com os objetivos e diretrizes dos planos nacionais de desenvolvimento e os parâmetros macroeconômicos da política governamental;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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II - propor as diretrizes da política governamental relativa a importações industriais, na hipótese de concessão de benefício fiscal, mediante o estabelecimento de critérios de seleção
e listagem de itens a importar;
II! - aprovar alterações dos programas e projetos industriais ou de exportação, inclusive quanto à prorrogação dos respectivos prazos, bem assim autorizar, em tais- casos, a atualização do valor de máquinas, peças e equipamentos. ou sua inclusão, ou substituição, desde que mantida a concepção original
dos referidos projetos e programas; e
IV - controlar a execução dos projetos ou programas referidos no inciso anterior, bem assim revogar os atos administrativos concessivos de incentivos fiscais ou de autorização de produção, nos casos de descumprimento dos compromissos assumi-dos.
Art. 12. Ao Departamento de Abastecimento e Preços
compete:

! - formular a Política Nacional de Abastecimento e
Preços de produtos, de serviços e de comércio, bem assim das
tarifas públicas e coordenar, supervisionar e controlar sua execução e a ação de órgãos e entidades integrantes da sistemática
de fiscalização de abastecimento e de preços no mercado interno;
II -estabelecer critérios para a aquisição ou financiamento, por ordem e conta do Tesouro Nacional, de produtos necessários ao abastecimento do mercado interno, ao equilíbrio dos
preços e à formação de estoques reguladores pertinentes; e
III - avaliar, discutir e efetuar acordos internacionais, visando ao equilíbrio dos estoques, abastecimento e preços de
produtos agrícolas e agroindustriais, sem prejuízo da competência de outros órgãos.
Art. 13. À Secretaria da Fazenda Nacional, órgão central
do Sistema Federal de Programação Financeira e de Controle
Interno compete assessorar o Ministro de Estado na formulação, execução e acompanhamento das políticas fiscal e de controle dos dispêndios e compromissos sob responsabilidade do
Tesouro Nacional, em assuntos relativos à administração tributária federal, ao endividamento público e ao patrimônio da
União e ao controle fiscal aduaneiro.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar.Zabr. 1991.
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Art. 14. Ao Departamento da Receita Federal compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de administração tributária federal;
U - propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação da legislação tributária federal e outras de política fiscal e
tributária;
UI - interpretar e aplicar a legislação fiscal e correlata,
relacionada com a sua área de atribuições, baixando os atos
normativos e instruções para a sua fiel execução;
IV - acompanhar a execução da política tributária e fiscal e estudar os efeitos na economia do País;
V - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de fiscalização. cobrança, arrecadação, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas da União, salvo
quando tais atribuições forem cometidas a outros órgãos;
VI - realizar a previsão da receita administrada pelo
Departamento e promover o seu acompanhamento. análise e
controle, bem como coordenar e consolidar as previsões das demais receitas federais para fins de elaboração da proposta orçamentária da União;
VU - promover medidas destinadas a compatibilizar a
receita arrecadada com os níveis previstos na programação financeira do Governo;

VIII - promover estudos e análises, fixar e propor normas, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas com a distribuição gratuita de prêmios;
IX
gação de
e manter
sários às

- desenvolver sistemas de coleta, elaboração e divulinformações econômico-fiscais, bem assim desenvolver
sistemas de processamento eletrônico de dados necessuas atividades;

X ~ articular-se com entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, bem assim com as demais entidades de direito público ou privado, visando à integração do Sistema Tributário Nacional mediante convênios para permuta de
informações, métodos e técnicas de ação fiscal e racionalização
de atividades;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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XI - promover o julgamento de processos fiscais;
XII - gerir o Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, a que se refere o Decreto-Lei n? 1.437(51 de 17 de dezembro de 1975 e administrar a armazenagem e destinação de mercadorias apreendidas; e
XIII - disciplinar a participação da rede bancária no processo de arrecadação de receitas federais.
Art. 15. Ao Departamento do Tesouro Nacional compete:
I - proceder a análises e estudos que visem subsidiar
a formulação de política de financiamento da despesa pública e
a orientar o estabelecimento de diretrizes para a elaboração e
reformulação da programação financeira anual e plurianual da
União;
II - instituir e coordenar a implantação e a manutenção de sistemas de informações econômico-financeiras, em especial as relativas ao fluxo financeiro de órgãos e entidades da
Administração Pública Federal;
III - baixar instruções para elaboração das propostas
de cronogramas de desembolso setoriais e proceder à sua aprovação, além de fixar os limites de saques, promover sua execução e gerir o fluxo geral de caixa do Tesouro Nacional;
IV - assessorar o Secretário da Fazenda Nacional no
controle da execução dos programas e de aplicações de recursos
das instituições financeiras públicas federais, aprovados pelo
Conselho Monetário Nacional, sem prejuízo da competência de
outros órgãos;
V - manter atualizado o sistema de normas e padrões
de controle da execução orçamentário-financeira e da gestão patrimonial;
VI - promover a racionalização da execução da despesa pública, mediante instituição de programas, a orientação de
ações e o estabelecimento de normas visando à sua sistematiza- .
cão e padronização;
VII - planejar, organizar, supervisionar e controlar a
realização do pagamento do pessoal civil dos órgãos e entidades
federais que recebam transferências à conta do Tesouro Nacional;
(5) Coleçec das Leis. Brasília, (7):112, ouL/dez. 1975.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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VIII - planejar, supervrsronar, normatizar e controlar os
serviços de colocação de títulos da Dívida Pública Mobiliária
Federal, emitidos pelo Tesouro Nacional;
IX - compatibilizar com os objetivos da execução financeira e orçamentária da União a contratação ou a renovação,
pelo setor público, de operações de crédito internas ou externas,
inclusive as de arrendamento mercantil;
X - dispensar tratamento financeiro específico a projetos e atividades contemplados no Orçamento Geral da União;
XI - controlar as operações financeiras realizadas à
conta e ordem do Tesouro Nacional nas quais este figure como
mandatário ou financiador;
XII - controlar as responsabilidades assumidas pelo
Tesouro Nacional, em decorrência de contratos de empréstimos,
de financiamentos, avais e outras garantias concedidas, para
assegurar o pronto pagamento dos compromissos nas datas de
vencimento;
XIII - autorizar os pagamentos necessários ao cumprimento de compromissos financeiros garantidos pelo Tesouro
Nacional, não honrados pelos devedores, e determinar a adoção
de medidas legais que regularizem e recuperem os recursos despendidos com tais pagamentos;
XIV - criar e manter sistema de registro de informações
das operações de crédito e de garantias concedidas, bem como
dos valores mobiliários representativos de participação societária da União e dos respectivos rendimentos e direitos;
XV - manter atualizado o Plano de Contas Único e estabelecer normas e procedimentos contábeis para o registro dos
atos e dos fatos da gestão orçamentário-financeira e patrimonial
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
XVI - preparar as contas que o Presidente da República, nos termos do disposto no art. 84, inciso XXIV, da Constituição, deve prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, integradas pelos Balanços Gerais da União e pelo Relatório sobre a
execução e a situação da Administração Pública Federal;
XVII - desenvolver e manter sistemas de processamento
eletrônico de dados que permitam executar a contabilidade dos
atos e fatos de gestão, bem como prover de informações gerenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

183(2):605~947, mar.Zabr.

1991.
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ciais necessanas à tomada de decisões e ao apoio à supervisão
ministerial;
XVIII - estabelecer normas, orientar, acompanhar e avaliar as atividades de auditoria, no âmbito do Sistema de Controle Interno;
XIX - realizar, privativamente, atividades de auditoria
decorrentes de acordos com organismos internacionais, bem como aquelas determinadas pelo Presidente da República;
XX - programar e coordenar a realização de auditorias
especiais e integradas, em especial aquelas referentes a programas que envolvam a participação de mais de um órgão ou entídade;
XXI - cadastrar e expedir certificados de registro de entidades ou empresas privadas de auditoria que possam, supletiva ou eventualmente, prestar serviços a órgãos ou entidades da
Administ.ração Pública Federal;
XXII - propor ao Secretário da Fazenda Nacional a indicação dos representantes do Tesouro Nacional nos conselhos
fiscais ou órgãos de controle equivalentes, das empresas controladas direta ou indiretamente pela União e fundações supervisionadas, para a decisão do Ministro de Estado;
XXIII - promover a consolidaçâo das contas da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

XXIV - acompanhar e analisar a evoluçâo das finanças da
Administração Pública direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, com vistas à definiçâo dos limites
globais do montante da divida consolidada e à análise de pleitos
no âmbito de sua competência;
XXV - coordenar a execuçâo dos trabalhos destinados ao
levantamento e tabulação dos dados orçamentários e financeiros
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
respectivas entidades da Administração Pública Indireta, com
vistas à elaboração de estatísticas sobre as finanças;
XXVI - manter o sistema de informações, sem prejuízo
da competência de outros órgãos, sobre a evolução da situação
econômico-financeira das empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades de cujo capital a União particiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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pe majoritariamente. com vistas à análise de pleitos no âmbito
de sua competência; e
XXVII - calcular, acompanhar e controlar os limites estabelecidos pelo Senado Federal para contratação de operações de
crédito interno e externo pela União, ou por ela garantidas.
Art. 16. Ao Departamento do Patrimônio da União compete:
I - identificar e administrar o patrimônio imobiliário
da União e zelar pela sua conservação e defesa;
11 - proceder ao levantamento e demarcação dos terrenos de propriedade da União;
111 - cadastrar os bens imóveis da União e promover a
discriminação, reivindicação de domínio e reintegração de posse
administrativa;
IV - promover a arrecadação da receita patrimonial
imobiliária;
V - ter sob sua guarda e responsabilidade os titulas de
domínio dos bens imóveis da União, os processos e documentos
comprobatórios do seu direito;
VI - coligir os elementos necessários ao registro dos
bens imóveis da União e aos procedimentos judiciais destinados
a sua defesa;
VII - processar as aquisições de bens imóveis de interesse da União;
VIII - proceder a incorporação de bens imóveis ao patrimônio da União;
IX - avaliar os bens imóveis da União ou de seu interesse e fixar o valor venal e locativo;
X - fixar valores de foros e taxas de ocupação;
XI - inscrever ex oiiicio ou a requerimento dos interessados, os ocupantes de imóveis da União;
XII - conceder aforamento de terrenos da União, alienar
o domínio útil e efetuar as transferências, locações e arrendamentos, com observância da legislação pertinentes;
XIII - realizar, quando autorizadas, a alienação do
domínio direto ou pleno, a cessão e a doação de bens imóveis da
União;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.

708
XIV - lavrar, com força de escritura pública, os contratos
de aquisição, alienação, locação, arrendamento, aforamento,
cessão e demais atos relativos a imóveis da União e fazer as
averbações e demais registros;
XV - promover os atos de transferência de jurisdição e
entrega de bens imóveis da União, para uso em serviço público,
examinando a necessidade e a conveniência dos pedidos e suas
finalidades; e
XVI - exercer a fiscalização do uso dos bens imóveis da
União, entregues a outras repartições públicas.
Art. 17. A Secretaria Nacional de Planejamento, órgão
central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamento
compete:
I - assessorar o Ministro de Estado na definição das
políticas governamentais, relacionadas com o desenvolvimento
econômico e social e no estabelecimento de entendimentos junto
a organismos multilaterais e outras instituições financeiras es~
trangeiras e internacionais;
II - assessorar o Ministro de Estado na elaboração de
planos e programas nacionais de desenvolvimento, diretrizes orçamentárias e orçamentos; e
IH - promover o desenvolvimento e coordenar o Sistema
Estatístico Nacional.
Art. 18. Ao Departamento Nacional de Planejamento e
Avaliação compete:
I - elaborar o plano plurianual, de que trata o art. 165,
I, da Constituição, bem como os demais planos e programas nela previstos;
H - acompanhar e avaliar a execução dos planos e programas de desenvolvimento;
IH - realizar e promover estudos e pesquisas sócioeconômicas, inclusive setoriais e regionais;
IV - coordenar as medidas relativas à política de desenvolvimento econômico e social; e
V - elaborar normas e procedimentos com vistas à coordenação e supervisão das ações dos agentes setoriais envolvidos
no processo de planejamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 19.
pete:

Ao Departamento de Orçamentos da União com-

I - coordenar e supervisionar a elaboração do projeto
de lei de diretrizes orçamentárias;
11 - coordenar e supervisionar a elaboração do projeto
de lei orçamentária anual;
111 - elaborar e alterar, quando necessário, os quadros
de detalhamento de despesa dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal:
IV - proceder a estudos, pesquisas e análises concernentes aos orçamentos;
V - normatizar as ações necessárias à coordenação e
supervisão do processo orçamentário do Governo Federal;
VI - proceder, sem prejuízo da competência atribuída a
outros órgãos, ao acompanhamento gerencial, físico e financeiro, da execução dos orçamentos da União;
VII - promover o aperfeiçoamento do sistema orçamentário da União;
VIII - consolidar os orçamentos da União;
IX - coordenar e supervisionar a elaboração dos pogramas de dispêndios globais das empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direi ~
to a voto, bem assim proceder ao acompanhamento da respectiva execução;
X - emitir parecer em propostas de contratação ou renovação de operações de crédito internas ou externas, inclusive
operações de arrendamento mercantil de interesse de entidades
da Administração Pública Federal;

XI - manifestar-se, previamente, a respeito de quaisquer propostas de aumento de capital de empresas de que participe a União, direta ou indiretamente, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
XII - pronunciar-se sobre a emissão de debêntures, conversíveis ou não em ações, ou quaisquer outros títulos e valores
mobiliários de empresas de cujo capital participe a União, direta ou indiretamente, sem prejuízo da competência atribuída a
outros órgãos;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brastlía, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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XIII - emitir parecer sobre proposta de cujo capital participe a União, relativa a novos projetos, bem como a modificação de projetos, cujos investimentos sejam superiores aos fixados na legislação pertinente; e
XIV - coordenar, supervisionar e controlar, sem prejuízo
da competência atribuída a outros órgãos, o Programa de Desimobilização de Bens Móveis, Participações Societárias e Imóveis não vinculados às atividades operacionais de cujo capital
participe a União.
Art. 20. Ao Departamento de Assuntos Internacionais
compete:
I - coordenar e acompanhar o processo de negociação de
programas e projetos junto a fontes multilaterais e bilaterais de
financiamento;
11 - analisar as políticas dos organismos financeiros internacionais, a conjuntura econômica internacional e promover
a avaliação de projetos financiados com recursos externos;
III - participar das negociações de créditos brasileiros ao
exterior;
IV - analisar as políticas financeiras de instituições internacionais e acompanhar iniciativas em matérias de cooperação
monetária e financeira; e
V - acompanhar a negociação da dívida externa brasilei·
ra junto a credores oficiais e privados.
Art. 21. A Escola de Administração Fazendária compete:
I - planejar, promover e intensificar programas de treinamento sistemático, progressivo e ajustado às necessidades do
Ministério nas suas diversas áreas;
II - promover o aperfeiçoamento técnico-profissional dos
servidores do Ministério;
III - sistematizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar o recrutamento e a seleção de pessoal para preenchimento
de cargos do Ministério;
IV - planejar e promover pesquisa básica e aplicada, bem
assim desenvolver e manter programas de cooperação técnica
com organismos nacionais e internacionais sobre matéria de interesse do Ministério;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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v - planejar cursos não integrados no currículo normal
da Escola e executar projetos e atividades de recrutamento, seleção e. treinamento que venham a ser conveniados com organismos nacionais e internacionais; e
VI - administrar o Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento, de natureza contábil, criado pelo Decreto n?
68.924(6), de 15 de julho de 1971.
Seção IV
Dos Órgãos Colegiados
Art. 22. Ao Conselho Nacional de Política Fazendária
compete:
I - promover a celebração de convênios concedendo ou
revogando benefícios fiscais do imposto de que trata a alínea b
do inciso I do art. 155 da Constituição, nos termos do disposto
no § 8? do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei Complementar n? 24(7), de 7 de janeiro de 1975;
11 - promover a celebração de convênios estabelecendo
as condições gerais em que se concederão, unilateralmente,
anistia, remissão, transação, moratória e parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto a
que alude o inciso anterior;
III - sugerir medidas visando à simplificação e à harmonização de exigências legais objetivando reduzir as despesas decorrentes das obrigações tributárias acessórias, com reflexos favoráveis no custo da comercialização de mercadorias e serviços;
IV -

manter o Sistema Integrado de Informações Econô-

mico- Fiscais, para coleta, elaboração e distribuição de dados
básicos, essenciais à formação de políticas econômico-fiscais e
ao aperfeiçoamento permanente das administrações tributárias;
V - promover estudos e sugerir alterações visando ao
aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacional, como meca(6) Coleção das Leis. Brasília, (5):106, jul./set. 1971.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (1):3, jan.z'mar. 1975.
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nismo de desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de
inter-relação entre tributação federal e estadual;
VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da Política de Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e Distrito Federal, para cumprimento de legislação pertinente; e
VII - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na
orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando a maior eficiência como suporte básico dos Governos
Estaduais.
Art. 23. Ao Conselho Monetário Nacional compete exercer
as atribuições de que trata a Lei n? 4.595 181, de 31 de dezembro
de 1964, e legislação especial superveniente.
Art. 24. Ao Comitê Brasileiro de Nomenclatura compete:
I - manter a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
permanentemente atualizada;
II - propor aos órgãos interessados na aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, medidas relacionadas
com a atualização, aperfeiçoamento e harmonização dos desdobramentos de suas posições a fim de ajustá-los às suas finalidades estatísticas ou de controle fiscal;
III - difundir o conhecimento da Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias, inclusive mediante a publicação de seu índice e
propor as medidas necessárias à sua aplicação uniforme;
IV - promover a divulgação das Notas Explicativas da
N omenc1atura Aduaneira de Bruxelas e recomendar normas,
critérios ou notas complementares de interpretação;
V - aprovar, para efeito de interpretação e alcance da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, as alterações introduzidas na Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas;
VI - estabelecer critérios e normas de classificação para
a aplicação uniforme da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, por iniciativa própria ou por solicitação de órgãos e entidades da Administração Pública incumbidos da aplicação da
Nomenclatura, conforme instruções complementares aprovadas
pelo Comitê; e
(8) Coleçüo das Leis. Brasília, (7):519, out.ldez. 1964.
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VII - prestar assistência técnica aos órgãos e entidades
diretamente interessados na aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias.
Art. 25. 'Ao Conselho Nacional de Seguros Privados compete:
I - fixar as diretrizes e normas da política de seguros
privados;
li - regular a constituição, organização, funcionamento
e fiscalização dos que exercerem atividades relativas aos seguros privados, bem como a aplicação das penalidades cabíveis;
In - estipular índices e demais condições técnicas sobre
tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem
observadas pelas sociedades seguradoras;
IV
fixar as características gerais dos contratos de seguro;

V
fixar normas gerais de contabilidade e estatística a
serem observadas pelas sociedades seguradoras;
VI - delimitar o capital do Instituto de Resseguros do
Brasil e das sociedades seguradoras, com a periodicidade mínima de dois anos, determinando a forma de sua subscrição e realização.
VII - estabelecer as diretrizes gerais das operações de
resseguro;
, VIII - disciplinar as operações de co-seguro, nas hipóteses em que o Instituto de Resseguros do Brasil não aceite resseguro de risco ou quando se tornar conveniente promover melhor
distribuição direta dos negócios pelo mercado;
IX - conhecer os recursos de decisão da Superintendência de Seguros Privados e do Instituto de Resseguros do Brasil;

x - prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos das
operações de seguro; e
XI - disciplinar a corretagem de seguros e a profissão
de corretor.
Art. 26. À Cãmara Superior de Recursos Fiscais compete
julgar os recursos especiais de decisão não unânime de Câmara
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605·947, mar.labr. 1991.
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de Conselho de Contribuintes, quando contrária à lei ou à evidência da prova ou de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara de Conselho de Contribuintes ou a própria Câmara Superior.
Art. 27. Aos I?, 2? e 3? Conselhos de Contribuintes compete julgar os recursos voluntários de decisão de primeira instãncia sobre a aplicação da legislação referente a tributos, inclusive adicionais, e empréstimos compulsórios e contribuições administradas pelo Departamento de Receita Federal.
Art. 28. Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional compete:
I - julgar, em segunda e última instância. os recursos
interpostos das decisões relativas à aplicação de penalidades
administrativas previstas:
ai no inciso XXVI, do art. 4? e no § 5? do art. 44 da Lei n?
4.595, de 1964, no art. 3? do Decreto-Lei n? 448(9), de 3 de feve.
reiro de 1969, e no parágrafo único do art. 25 da Lei n? 4.131(101,
de 3 de setembro de 1962, com a redação que lhe deu a Lei n?
4.390 1111, de 29 de agosto de 1964;
bl no § 4? do art. 11 da Lei n? 6.385 1121, de 7 de dezembro de
1976;
c] no § 2? do art. 43 da Lei n? 4.380 (13 ), de 21 de agosto de
1964, combinado com o § 7? do art. 4? da Lei n? 4.595 (14) , de
1964; e
d) no § 2? do art. 2? do Decreto-Lei n? 1.248(15), de 29 de novembro de 1972, e no art. 74 da Lei n? 5.025 1161, de 10 de junho
de 1966;
II -. representar, por intermêdio de seu presidente, ao Mi·
nistro de Estado, sobre irregularidade constatada nos autos ou
(9) Coleção das Leis. Brasília. (1):57, jan.!mar., 1969.
(10) Coleção das Leis. Brasília, (5):117, jul./set. 1962.
(11) Coleção das Leis. Brasília, (5):97, ju1./set. 1964.
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Coleção
Coleção
Coleção
Coleção
Coleção

das
das
das
das
das

Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
Leis.

Brasília, (7):70, out./dez. 1976.
Brasília, (5):89, juL/set. 1964.
Brasília, (7):519, out.ldez. 1964.
Brasília, (7):10, out.ldez. 1972.
Brasília, (3):105, abr.ljun. 1966.
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ocorrida nos órgãos e entidades recorridas, avocando, se for o
caso, os respectivos processos; e
lU - apreciar recurso de ofício, interposto pelos órgãos e
entidades competentes, das decisões que concluírem pela não
aplicação das penalidades previstas no inciso I deste artigo.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Secretário-Executivo
Art. 29. Ao Secretário-Executivo incumbe exercer a supervisão das Secretarias não subordinadas diretamente ao Ministro
de Estado, bem assim outras atribuições que lhe forem por este
cometidas.

Seção JI
Dos Secretários Nacionais e Especial
Art. 30. Aos Secretários Nacionais e Especial incumbe
planejar, dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as atividades de suas respectivas Secretarias.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários Nacionais e Especial exercer as atribuições que lhe forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação a autoridade diretamente subordinada, especialmente a Diretores de Departamentos.

Seção IJI
Do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Art. 31. Ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional incumbe dirigir, orientar, supervisionar, coordenar e fiscalizar as atividades de suas unidades ministrando-lhes instruções e expedindo atos normativos e ordem de serviço.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Parágrafo único. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
sem prejuízo das atribuições conferidas pelo Decreto-Lei n? 147
de 3 de fevereiro de 1967, prestará assistência direta e iÍnediat~
ao Ministro de Estado, na forma do art. 29, § 4~, do Decreto-Lei
200(17 ), de 25 de fevereiro de 1967.
Seção IV
Dos Demais Dirigentes

Art. 32. Ao Chefe do Gabinete, ao Secretário de Administração Geral, ao Secretário de Controle Interno, ao DiretorGeral da Escola de Administração Fazendária, aos Diretores de
Departamento e aos Presidentes dos Conselhos de Contribuintes incumbe planejar, dirigir, supervisionar, coordenar e orientar a execução das atividades dos respectivos órgãos e unidades
e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
Seção V

De Todos dos Dirigentes
Art. 33. Aos dirigentes de que trata este capítulo, cabem,
ainda, as atribuições que lhes são conferidas em leis, decretos,
regimentos internos e demais atos normativos.
CAPÍTULO VI
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 34. A Secretaria de Administração Geral ficará com o
encargo de administrar os acervos das Empresas Incorporadas
ao Patrimônio Nacional e o Fundo Especial de Administração
das Empresas Incorporadas (FUNDEIPN), determinando a realização de inventários, prestação de contas, tomada de contas e
procedimentos semelhantes, bem como praticar os demais atos
necessários à sua gestão.
Art. 35. Caberá à Secretaria da Fazenda Nacional, prover
os recursos financeiros e materiais, bem assim o pessoal técnico
(17) Coleção das Leis. Brasília, (1):240, jan./mar. 1967.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.

717

e administrativo. necessário ao desenvolvimento das atividades
do Conselho-Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep.
Art. 36. Caberá à Secretaria da Fazenda Nacional, relativamente à extinta Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas - Cofie:
I - verificar a adequada utilização dos incentivos fiscais
concedidos e a obtenção dos resultados previstos nos projetos
aprovados de acordo com os Decretos-Leis n~s 1.346(181, de 25 de
setembro de 1974, e 1.532(191, de 30 de março de 1977; e
II - expedir os atos declaratórios pertinentes ao cumprimento dos objetivos econômico-financeiros constantes do projeto a que alude o inciso anterior.
Art. 37. Até 30 de abril de 1991, caberá ao Departamento
da Receita Federal promover estudos e análises, fixar e propor
normas, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas a consórcio de bens em geral.
Art. 38. A Secretaria Nacional de Economia, através do
Departamento de Abastecimento e Preços, fará a gestão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).
Art. 39. As competências relativas à politica cafeeira passam a ser exercidas pela Secretaria N acionai de Economia, através do Departamento de Abastecimento e Preços.
Art. 40. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente poderão ser dirimidas pelos titulares dos órgãos, ad referendum do Ministro de Estado.

(18) Coleção das Leis. Brasília, (5):26, jul./set. 1974.
(19) Coleção das Leis. Brasília, (1):34, jan./mar. 1977.
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ANEXO II AO DECRETO N? 80, DE 5 DE ABRIL
DE 1991
ai Quadro Demonstrativo de
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento

N~

Unidade

Ministro

de

Denominação
Cargo/Função

Cargos/
Funções
7
3
1
2

Gabinete do Ministro

Assessor de Ministro

Assessor de Secretário
Executivo
Assessor Especial
Assessor

DAS/DI

102.3

102.3
102.5

102.1

Chefe

101.5

Divisão
Serviço
Unidade de Direção

17
3

Chefe
Chefe

101.1

Intermediária

13

Chefe

DI

1

Chefe

101.4

2

Chefe

101.2

Assessoria de Comunicação
Social
Divisão

101.2

Assessoria de Assuntos
Parlamentares
Divisão

Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

1

Chefe

101.4

2

Chefe

101.2

1

Procurador-Geral
Procurador-Geral Adjunto

101.6
101.5
101.4
102.2
101.4
101.2
101.2
102.1
101.2
101.1

2

1
4

Coordenação Geral

6
16
8
7

Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria de Controle Interno

4

10
45

Procurador-Coordenador
Procurador
Procurador Judicial
Assessor
Chefe
Chefe
Chefe

11
1

Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

46

Chefe

1
2

Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Procurador-Chefe de Gabinete
Assessor

3
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DI
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

DI
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Unidade

Secretaria de Adminlstreção
Geral
CoordenaçãO Geral
Coordenaçao
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria Especial de Politice
Econômica
Coordenação Geral
Serviço de Apoio
Coordenação
Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria Nacional de
Economia

Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Departamento de Comércio
Exterior
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Departamento de Indústria e
Comércio
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

N? de
Cargos/
Funções

1
1
5
5
13
28
3
104

Denominação
Cargo/Função

Secretário
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe

1
1
1
5
1
18
4

Secretário Especial
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Coordenador-Geral
Chefe
Coordenador
Assessor

15

Chefe

1
1
1
5
4
1

Secretário Nacional
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe
Chefe

4

Chefe

1
1
1
2
8
19
21

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

27

Chefe

1
1
1
3
6
10
16

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

DAS/DI

101.5
102.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

DI
101.6
101.5
101.4
101.4
101.1
101.3
102.1

DI
101.6
101.5
101.4
102.2
101.2
101.1

DI
101.5
101.4
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1

DI
101.5
101.4
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1
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N~

Unidade

de

Denominação
Cargo/Função

Cargos/
Funções

DAS/DI

Unidade de Direção
Intermediária

Departamento de
Abastecimento e Preços

20

1
1
2

Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Secretaria da Fazenda Nacional

Coordenação
Divisão
Serviço

3
9
31
39
18

Chefe
Diretor

Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe

2

Secretário Nacional
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

8

Chefe

1

Diretor

2

13

Diretor Adjunto
Chefe
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

90

Chefe

1
1
1
3
1
5

DI
101.5
101 A
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1

DI
101.6
101.5
101.4
102.2
101.3

101.2
101.1

Unidade de Direção
Intermediária

Departamento da Receita
Federal
Assessoria

1
3

Coordenação Geral

7
7

Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Departamento do Tesouro
Nacional

19
24

9
9
9
33
9

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Assessor
Chefe
Chefe

40

Chefe

1
2
2
2

Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Departamento do Patrimônio
da Uníso

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor

Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.

DI
101.5
101 A
101.2
102.1
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Dl
101.5
101.4
102.1
102.2
101.4
101.3
102.1
101.2
101.1

DI
101.5
101.4
102.2
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N? de
Unidade

Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

Unidade de Direção
Intermediária

Secretaria Nacional de
Planejamento

Coordenação
Divisão

1
5
7
5
15

1
1
1
1
1

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

DAS/DI

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.1

Chefe

DI

Secretário Nacional

lO1.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

1

Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

7

Chefe

1
1
1
4

Diretor

101.5

Diretor Adjunto

101.4
102.2
101.4

3

Serviço

Denominação
Cargo/Função

Cargos/
Funções

Unidade de Direção
Intermediária

Departamento Nacional de
Planejamento e Avaliação
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

9
16
10

Unidade de Direção
Intermediária

Departamento de Orçamentos
da Uníso
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária

Departamento de Assuntos
Internacionais
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

8

Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

DI

101.3
101.2

Chefe

101.1

Chefe

DI

1
1
2
5
17
23
26

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

17

Chefe

1
1
1
3
10
10
31

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.2
101.4
101.2
101.2
101.1

DI

101.5
101.4
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1
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Unidade

Unidade de Direção
Intermediária

1:' 2.° e 3.° Conselho de
Contribuintes

Unidade de Direção
Intermediária
Escola de AdministraçiIO

Fazendária

N? de
Cargos!
Funções

9

Chefe

3
11
3

Presidente do Conselho
Presidente de Câmara
Secretário Executivo

21

Chefe

1
2
4

Divisão
Unidade de Direção
Intermediária

Denominação
Cargo/Função

'5

DAS/DI

DI
101.4

101.2
101.1

DI

Diretor-Geral

101.4

Assessor
Diretor Técnico
Chefe

102.1

17

Chefe

10
14
21
34

Delegado
Delegado
Chefe
Chefe

101.3
101.2

DI

Unidades Descentralizadas

Departamento do Tesouro
Necioneí
Delegacia Regional
Delegacia Estadual
Divisão
Serviço

Unidade de Direção
Intermediária

101.5
101.4
101.2

101.1

DI

160

Chefe

10
17
65
5
7
13
92
146
44

Superintendente
Delegado
Delegado
Inspetor
Inspetor
Inspetor
Chefe
Chefe
Agente

101.4
101.3
101.2
101.3
101.2
101.1
101.2
101.1
101.1

Chefe

101.2

2

Chefe

101.1

1.730

Chefe

DI

Departamento da Receita
Federal
Superintendência Regional
Delegacia
Delegacia
Inspetorias
Inspetorias
Inspetorias
Divisão
Serviço
Agência
Laboratório de Análises e
Ensaios
Laboratório de Análises e
Ensaios
Unidade de Direção
Intermediária
Departamento do Patrimônio
da União
Delegacia Classe A
Delegacia Classe B
Delegacia Classe C
Divisão
Serviço

3
6
13
30
44

Delegado
Delegado
Delegado
Chefe
Chefe
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N? de

Denominação
Cargo/Função

Cargos/
Funções

Unidade

Unidade de Direção
Intermediária
Escola de Administração

Fazendária
Centro de Treinamento
Unidade de Direção
Intermediária
Procuradoria-Geral da Fazenda

DAS/DI

80

Chefe

DI

la

Chefe

101.2

22

Chefe

DI

5
27
11

Procurador Regional
Procurador Chefe
Subprocurador
Procurador
Chefe
Procurador Seccional
Chefe

Nacional
Procuradoria Regional
Procuradoria
Subprocuradoria
Procuradoria
Divisão
Procuradoria Seccional
Serviço
Unidade de Direção
Intermediária
Secretaria de Administração
Geral
Delegacia Regional

17

9
36
86
204

la
la

Divisão
Delegacia de Administração
Serviço de Apoio
Administrativo
Unidade de Direção
Intermediária

Chefe

101.4
101.3
101.2
101.2
101.2
101.2
101.1

DI

40
15

Delegado
Assessor
Chefe
Delegado

101.4
102.1
101.2
101.2

61

Chefe

101.1

342

Chefe

DI

ANEXO II AO DECRETO N? 80, DE 5 DE ABRIL
DE 1991
b) Quadro Demonstrativo de Custos/Cargos - Funções
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Código
Cargo/Função
DAS
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.5

Quantidade de
Cargos/Funções
5
18
113
187
683
627
1

Valor Unitário
(Em Cr$)
222.216,28
190.866,22
163.864,00
140.615,34
117.865,04
96.177,10
190.866,22

Valor Total
{Em Cr$}
1.111.061,40
3.435.591,96
18.516.632,00
26.295.068,58
80.501.822,32
60.303.941,70
190.866,22

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Código
Cargo/Função
102.3
102.2
102.1

Quantidade de
Cargos/Funções

10
27
51

Subtotal

1.722

DI

3.062

Total

4.784

o

Valor Unitário
(Em Cr$)

140.615,34
117.865,04
96.177,10

Valor Total
(Em Cr$)
1.406.153,40
3.182.356,08
4:905.032,10
199.817.645,76

21.132,13

64.706.532,06

264.554.227,82

Anexo Hl está publicado no DO de 8.4.1991, pégs. 6330/6331.

DECRETO N? 81, DE 8 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execucâo do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercíal n?
22, no Setor da Indústria de OJeos Essenciais, Químico-Aromáticos, Aromas e Sabores entre o Brasil, a Argentina e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argen·
tina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 22, no Setor da Indústria de Óleos Essenciais, Químico-Aromáticos, Aromas e Sabo·
res entre o Brasil, a Argentina e o México,
DECRETA:
Art. 1? O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 22 no Setor da Indústria de Óleos Essenciais, QuímicoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Aromáticos, Aromas e Sabores, entre o Brasil, a Argentina e o
México, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.

Brasília, 8 de abril de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

9.4.1991, págs , 6438/6447.

DECRETO N? 82, DE 8 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execução do Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n.O 17A, no Setor da Indústria de Refrigeração e Ar-Condicionado, entre o Brasil e a
Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-BO, assinaram, a
31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Quarto Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 17A, no Setor da Indústria
de Refrigeração e Ar-Condicionado, entre o Brasil e a Argentina.
DECRETA:
Art. I? O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 17A, no Setor da Indústria de Refrigeração e ArCondicionado, subscrito entre o Brasil e a Argentina, apenso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 8 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

9.4.1991, págs. 6447/6450.

DECRETO N? 83, DE 8 DE ABRIL DE 1991
Promulga o Acordo de Coopemçõo
Científica e Tecnológica, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica do Paquistão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Lslâmica do Paquistão assinaram em I? de outubro de 1988, em Islamabad, um Acordo de
Cooperação Científica e Tecnológica;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o. referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 79, de 6 de dezembro
de 1989;
Consíderando que o referido Acordo entrou em vigor em 17
de agosto de 1990, por troca dos Instrumentos de Ratificação,
na forma de seu art. VIII, inciso I,
DECRETA:
Art. I? O Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Islãmica do Paquistão, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, màr./abr. 1991.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 8 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 9.4.1991,

pág , 6451.

DECRETO N? 84, DE 8 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execução do Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
15, no Setor da Indústria Qulmico-Farmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e o
México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 15. no Setor da Indústria Químico-Farmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e o México,

DECRETA:
Art. I? O Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 15. no Setor da Indústria Quimico-Farmacêutica, subscrito
entre o Brasil, a Argentina e o México, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publí,
cação.

Brasília, 8 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo

está publicado no DO de 9.4.1991, págs. 6451/6472.

DECRETO N? 85, DE 11 DE ABRIL DE 1991
Promulge a Convenção lntemecícnal sobre Busca e Salvamento -Marftimos
(SARj.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que a Convenção Internacional Sobre Busca
e Salvamento Marítimos (SAR) foi concluída, em Hamburgo, a
27 de abril de 1979;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a convenção, por meio do Decreto Legislativo n? 34, de 21 de maio de
1982;
Considerando que a Carta de Aceitação da Convenção ora
promulgada, foi depositada em 22 de setembro de 1982;
Considerando que a Convenção Internacional Sobre Busca
de Salvamento Marítimos (SAR) entrou em vigor para o Brasil,
em 22 de junho de 1985, na forma de seu Artigo V, inciso 2,
DECRETA;
Art. l? A Convenção Internacional Sobre Busca e Salvamento Marítimos (SAR), apensa por cópia ao presente decreto,
será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 12.4.1991, págs , 6783/6788.

DECRETO N? 86, DE 15 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre o Cartão de Entrada e
Saída do País.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA;
Art. I? Aos brasileiros que ingressarem ou saírem do
País, somente poderá ser exigida a apresentação de documento
de viagem.
Parágrafo único. Nos portos marítimos, quando for o caso,
bem assim nos aeroportos internacionais, os brasileiros transitarão em fluxo próprio.
Art. 2? O Cartão de Entrada e Saída será preenchido e
apresentado por estrangeiros que ingressem ou deixem o território nacional.
§ I? Cumpre ao transportador orientar o estrangeiro quanto ao correto preenchimento do Cartão, à autenticação pela
Polícia Federal e à restituição da segunda via, quando do retorno.
§ 2? O transportador, sempre que solicitado, informará à
Polícia Federal o movimento de entrada e saída de brasileiros.
§ 3? A Polícia Federal definirá o modelo do Cartão que será impresso em português e em mais um idioma, a critério da
empresa transportadora.
§ 4? O Cartão para Entrada e Saída por via terrestre será
fornecido pela Polícia Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revoga-se o Decreto n? 94.318 111, de 11 de maio de
1987.
Brasilia, 15 de abril de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

DECRETO N? 87, DE 15 DE ABRIL DE 1991
Simplifica as exigências sanitárias para ingresso e permanência de estrangeiros
no Pais, altera o Decreto n? 86.715(1), de 10
de dezembro de 1981, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o art. 7?, item V, da Lei n? 6.815, de 19 de agosto de 1980, o
art. 19, inciso IV, alínea c, da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
e o art. 16, item VII, da Lei n? 8.080, de 19 de setembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? As restrições de natureza sanitária ao ingresso e à
permanência de estrangeiro no País Iimitar-se-ão a:
I - exigir-se, para a concessão de visto por órgãos consulares brasileiros, relativamente a determinadas doenças e certas
áreas geográficas, de origem ou destino, a prévia apresentação
do Certificado Internacional de Imunização previsto no Regulamento Sanitário Internacional;
11 - implementarem-se, e serem executadas, em função do
contexto epidemiológico mundial, medidas temporárias de proteção à saúde pública, objeto do Regulamento Sanitário Internacional e recomendadas por organizações internacionais de saúde.
(1) Coleçiio das Leis. Brasília, (4):270, abr ./jun.

1987~

(1) Coleçiio das Leis. Brasília, (8):333, out./dez. 1981.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,l83(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Parágrafo único. As medidas temporárias de proteção à
saúde pública referidas neste artigo hão de ter implementação, e
execução, pelo Ministério da Saúde, articulando-se, este, com outros órgãos e entidades.
Art. 2? O Ministério da Saúde, para o exercício de sua
competência de vigilância sanitária nas fronteiras, nos portos e
aeroportos, manterá em regra, um contingente mínimo de servidores.
§ I? Nos períodos em que presentes as medidas temporárias a que alude o art. I?, deverão ser utilizados quantos servidores necessários à sua eficaz implementação, e execução.
§ 2? Os servidores antes encarregados de funções, rotineiras, de vigilância sanitária, desativadas por este decreto, serão
direcionados para outras ações de proteção à saúde pública.

Art. 3? Serão desenvolvidas, pelo Ministério da Saúde,
dentre as indicadas no Regulamento Sanitário Internacional, as
seguintes ações de proteção à saúde pública:
I - de orientação preventiva:
a) a viajantes, e empresas transportadoras, internacionais,
quanto a condições sanitárias presentes no Brasil, e no exterior;
bj em terminais, e meios internacionais de transporte, relativamente a condições sanitárias, inclusive no que concerne a fatores ambientais de risco para a saúde, à proteção da saúde de trabalhadores, à preparação e ao consumo de alimentos;
c) a transportadores internacionais, referentemente a produtos cujo ingresso no País possa representar risco para a saúde
pública;
II - de vacinação de viajantes internacionais, com a expedição do Certificado Internacional de Imunização.
§ 1? O Ministério da Saúde prestará apoio técnico aos demais órgãos públicos integrantes do Sistema Único de Saúde, visando ao desenvolvimento, por estes, no respectivo âmbito, de
ações equivalentes às indicadas neste artigo.
§ 2? Ao ser executada a ação objeto da alinea b do item I,
caberá exercer-se, concomitantemente, o controle das condições
sanitárias em alusão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 4? O Decreto n? 86.715, de 10 de dezembro de 1981,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 23....
§ 7~ No momento da entrada no território nacional, o
estrangeiro. titular do visto temporário, deverá apresentar,
aos órgãos federais competentes, os documentos previstos
no item I deste artigo e no parágrafo único do art. 9?
........................................................ »

«Art. 27.
§ 2? O estrangeiro, titular do visto permanente, deverá apresentar, aos órgãos federais competentes, ao entrar no
território nacional, 08 documentos referidos no item I deste
artigo e no parágrafo único do art. 9~ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,»

«Art. 38. O estrangeiro, ao entrar no território nacional, será fiscalizado pela Polícia Federal, pelo Departamento da Receita Federal e, quando for o caso, pelo órgão competente do Ministério da Saúde, no local de entrada, devendo apresentar os documentos previstos neste regulamento .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • »)

Art. -5? O Ministro de Estado da Saúde baixará normas técnicas para o exercício da vigilância sanitária no País, e expedirá
os atos necessários à execução do presente decreto.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se os arts. 8?, 131 e 132, do Decreto n?
49.974-AI 21, de 21 de janeiro de 1961, os Decretos n?s 57.299131, de
22 de novembro de 1965, 57.63214), de 14 de janeiro de 1966, e
(2) Coleção das Leis. Brasília, (2):112, jan./mar. 1961.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (8):302, out.ldez. 1965.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (2):166, jan./mar. 1966.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar./abr. 1991.
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76.536(51, de 3 de novembro de 1975, bem assim o inciso lII, e o
§ 3?, do art. 23, o inciso III do art. 27, os arts. 29 a 35, 52, e o § 3?

do art. 70, todos do Decreto n? 86.715, de 10 de dezembro de
1981.
Brasília, 15 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

Luiz Romero Cavalcante Farias
DECRETO N? 88, DE 15 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 1, no Setor de Máquinas Estatísticas e
Análogas, entre o Brasil, o Chile e o Mé·
xíco.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, do Chile e
do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram,
a 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Segundo Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? I, no Setor de Máquinas Estatisticas e Análogas, entre o Brasil, o Chile e o México.
DECRETA:
Art. I? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 1, no Setor de Máquinas Estatísticas e Análogas, entre o
Brasil, o Chile e o México, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (8):196, out./dez. 1975.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

16.4.1991, págs. 6975/6978.

DECRETO N? 89, DE 15 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
10, no Setor da Indústria de Máquinas de
Escritório, entre o Brasil, a Argentina e o
"México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
. Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-Sü, assinaram, a 31 de "dezembro de 1990, em Montevidéu, o Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 10, no Setor da Indústria de Máquinas de Escritório, entre o Brasil, a Argentina e o
México,
DECRETA:
Art. I? O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 10, no Setor da Indústria de Máquinas de Escritório, entre o Brasil, a Argentina e o México, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

16.4.1991, págs. 6978/6982.

DECRETO N? 90, DE 15 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execução do Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:'
20, no Setor da Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos, entre o Brasil e o
México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
N acionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 31 de
dezembro de 1990, em Montevidéu, o Nono Protocolo Adicional
ao Acordo Comercial n? 20, no Setor da Indústria de Matérias
Corantes e Pigmentos, entre o Brasil e o México,
DECRETA:
Art. I? O Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 20, no Setor da Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos,
entre o Brasil e o México, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr.l991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 16.4.1991,

págs. 6983/6985.

DECRETO N? 91, DE 15 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execução do Protocolo
de Adesão da República do Equador ao
Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e
Intercâmbio de Bens nas Areas Cultural,
Educacional e Cíentitice. entre o Brasil, a
Argentina, a Colômbia, o México, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi] , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do México, do Paraguai, do Peru, do Uruguai, da Venezuela e o Ministro das Relações Exteriores do
Equador, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
cinco de novembro de 1990, em Montevidéu, o Protocolo de Adesão da República do Equador ao Acordo de Alcance Parcial de
Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural, Educacional e Científica, subscrito entre o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o México, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela,
DECRETA:
Art. I? O Protocolo de Adesão da República do Equador
ao Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflfa, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Bens nas Áreas Cultural, Educacional e Científica, subscrito
entre o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o México, o Paraguai,
o Peru, o Uruguai e a Venezuela, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 16.4.1991, págs. 6985/6986.

DECRETO N? 92, DE 15 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execução do Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n,O 12 no Setor da Indústria Eletrônica e de
Comunicações Elétricas, entre o Brasil e o
México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 31 de
dezembro de 1990, em Montevidéu, o Quarto Protocolo Adicionai ao Acordo Comercial n? 12 no Setor da Indústria Eletrônica
e de Comunicações -Elétricas entre o Brasil e o México,
DECRETA:
Art. I? O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comerciai n? 12 no Setor da Indústria Eletrônica e de Comunicações
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.vabr. 1991.

738

Elétricas, assinado entre o Brasil e o México, apenso por COpIa
ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 16.4.1991, pég. 6987.

DECRETO N? 93, DE 15 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execução da Ata de Re·
tificação do Acordo de Complementação
Econômica n? 14 entre o Brasil e a
Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
28 de janeiro de 1991, em Montevidéu, a Ata de Retificação do
Acordo de Complementação Econômica n? 14 entre o Brasil e a
Argentina, que fora assinado em 20 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n? 14 entre o Brasil e a Argentina, apensa por
cópia ao presente decreto. será executada e cumprida tão inteiramente corno nela se contém, inclusive à sua vigência.
Gol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar.labr. 1991.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 15 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

16.4.1991, pág. 6987.

DECRETO N? 94, DE 16 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execução do Sétimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n!' 26, no Setor da Indústria de Art~gos e
Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos, Veterinários e Afins,
entre o Brasíl, a Argentina e o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 26, no Setor da Indústria de Artigos e Aparelhos para Usos Hospitalares, Médicos,
Odontlógicos, Veterinários e Afins, entre o Brasil, a Argentina
e o México,
DECRETA:
Art. I? O Sétimo Protocolo Adicional ao
cial n? 26, no Setor da Indústria de Artigos e
Usos Hospitalares, Médicos, Odontológicos,
Afins, subscrito entre o Brasil, a Argentina e o

Acordo ComerAparelhos para
Veterinários e
México, apenso

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto a sua vigência.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 17.4.1991, págs , 7045/7070.

DECRETO N? 95, DE 16 DE ABRIL DE 1991
Promulga a Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que a Convenção sobre a Proteção Física do
Material Nuclear foi concluída em Viena e Nova Iorque, a 3 de
março de 1980, sob os auspícios da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEAl;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a referida
Convenção, pelo Decreto Legislativo n? 50, de 27 de novembro
de 1984;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção foi
depositada em 17 de outubro de 1985;
Considerando que a Convenção ora promulgada entrou em
vigor para o Brasil em 8 de fevereiro de 1987, na forma de seu
artigo XIX,
DECRETA:
Art. I? A Convenção Sobre a Proteção Física do Material
Nuclear, apensa por cópia ao .presente Decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 17.4.1991, pégs. 7071/7073.

DECRETO N? 96, 16 DE ABRIL DE 1991
Promulga o Acordo para a Prevenção,
Controle e Repressão da Produção, Tráfico
e Consumo Ilícitos de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Suriname.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Suriname assinaram, em 3
de março de 1989, em Paramaribo, um Acordo para a Prevenção, Controle e Repressão da Produção, Tráfico e Consumo
Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas;
Considerando que o Congresso N acional aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 15, de 2 de julho de
1990;
Considerando que o referido. Acordo entrou em vigor em 7
de agosto de 1990, na forma de seu art. XII, inciso 1,
DECRETA:
Art. I? O Acordo para a Prevenção, Controle e Repressão
da Produção, Tráfico e Consumo Ilícitos de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Suriname, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

17.4.1991, pág. 7074.

DECRETO N? 97, DE 16 DE ABRIL DE 1991
Delega competência aos Ministros Militares para especificarem as entidades consignatárias para os efeitos da Lei n? 5. 7"87{lj,
de 27 de junho de 1972.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal
e artigo 12 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
tendo em vista o disposto no artigo 146 da Lei n? 5.787, de 27 de
junho de 1972,
DECRETA:
Art. 1? É delegada competência aos Ministros de Estado
da Marinha do Exército e da Aeronáutica para, nas áreas dos
respectivos Ministérios, expedirem atos especificando as entidades consignatárias, para os efeitos da Lei n? 5.787, de 27 'de junho de 1972.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Fica revogado o Decreto n? 67.104 (2) , de 24 de agosto de 1970.
Brasília, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores

Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):41, abr./jun. 1972.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (6):320, jul./set. 1970.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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DECRETO N? 98, DE 16 DE ABRIL DE 1991
Altera

dispositivos

do

Decreto

n?

75.911(l}. de 26 de junho de 1975, que fixa a

lotação dos Adidos Mílítares junto ás represeneacões diplomáticas no exterior.

. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e de acordo
com o disposto no Decreto-Lei n? 9.825, de 10 de setembro de
1946, e na Lein? 437, de 16 de outubro de 1948,
DECRETA:
Art. I? O art. I? do Decreto n? 75.911, de 26 de junho de
1975, alterado pelo Decreto n? 88.370 121, de 7 de junho de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I?
.
•• , • • • • • -,

,-o • • •• • • • • • •

f) Colômbia, Egito, Irã, Israel, Iugoslávia, México e
Suriname - um oficial superior do Exército como Adido
das Forças Armadas.

rn) Guiana - um oficial superior do .Exércíto como
Adido Naval e do Exército.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

(1) Coleção das Leis. Brasília, (4):317, abr./jun. 1975.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (4):169, abr./jun. 1983.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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DECRETO N? 99, DE 16 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Acordo de Alcance Parcial de
Renegociação n? 10 entre o Brasil e a
Colômbia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladil, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
N acionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 25
de julho de 1990, em Montevidéu, a Ata de Retificação do Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n? lO, entre o Brasil e a
Colômbia,
DECRETA:
Art. 1? A Ata de Retificação do Acordo de Alcance Parcial de Renegociação n? 10 entre o Brasil e a Colômbia, apensa
por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão
inteiramente COmo nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francísco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 17.4.1991, pág , 7075.
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DECRETO N? 100, DE 16 DE ABRIL DE 1991 1*1
Institui a Fundação Nacional de Saúde
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990, com a redação dada pela Lei n? 8.101, de 6 de dezembro
de 1990, com a remuneração determinada pelo art. 2? da Lei n?
8.154, de 28 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I?

É instituída a Fundação Nacional de Saúde (FNS).

Art. 2? São aprovados o Estatuto e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança da FNS,
constantes dos Anexos I e II -deste decreto.
Art. 3? O Ministro de Estado da Saúde submeterá à Secretaria da Administração Federal, no prazo de cento e vinte dias,
a proposta da lotação ideal da FNS.
Art. 4? O regimento interno da FNS será aprovado pelo
Ministro de Estado da Saúde e publicado no Diário Oficial da
União.
Art. 5?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Romero Cavalcante Farias

(*) Retificado no DO de 19.4.1991, (pág. 955 deste volume).
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ANEXO I
(Decreto n:' 100, de 16 de abril de 1991)
Fundação Nacional de Saúde (FNS)
Estatuto
CAPITULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. I? A Fundação Nacional de Saúde (FNS), fundação
pública, vinculada ao Ministério da Saúde, com jurisdição em'
todo o território nacional, sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.
Art. 2? A FNS tem por finalidade promover e executar
ações e serviços de saúde pública, e especialmente:
I - implementar atividades para o controle de doenças e
de outros agravos à saúde;
11 - desenvolver ações e serviços de saneamento básico
em áreas rurais;
IH - realizar de forma sistemática, estudos e pesquisas e
análises de situações de saúde e suas tendências;
IV - apoiar a implementação e operacionalização de sistema e serviços locais de saúde e saneamento;
V - operar, em áreas estratégicas e de fronteiras, atividades, sistemas e serviços específicos de saúde;
VI - coletar, processar e divulgar informações sobre saüde.
CAPITULO II
Da Organização Administrativa
Seção I

Da Estrutura Básica
Art. 3? A FNS tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão colegiado: Conselho Consultivo;
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II -

órgãos de assistência direta e imediata ao Presiden-

te:
Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento Estratégico;
III - órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral;
b) Auditoria;
c) Departamento de Administração;
d) Departamento de Informática do SUS;
a)

IV - órgãos singulares:
ai Centro Nacional de Epidemiologia;
bl Departamento de Operações;
V - unidades descentralizadas:
a) Instituto Evandro Chagas;
b) Escola de Enfermagem de Manaus;
VI - unidades regionais: Coordenações Regionais.
Parágrafo único. Todas as Coordenações Regionais poderão ter em suas estruturas até cinco unidades administrativas
que atendam aos seguintes sistemas:
a) Planejamento;
b) Epidemiologia;
c) Operações;
d) Informática;
e) Administração.

Seção II
Da Nomeação dos Dirigentes
Art. 4? O Presidente e o Vice-Presidente da FNS, bem assim os Diretores de Departamento e do Centro Nacional de Epidemiologia, serão nomeados pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro de Estado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.vabr, 1991.
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CAPÍTULO UI
Das Competências das Unidades da Estrutura Básica
Seção I

Do Conselho Consultivo
Art. 5? Ao Conselho Consultivo compete definir e propor
parâmetros norteadores da ação estratégica da FNS.
Art. 6? O Conselho Consultivo será integrado pelo Ministro de Estado da Saúde, ou representante por ele indicado, que,
o presidirá pelo Presidente e Vice-Presidente da FNS e pelos dirigentes das unidades referidas nos incisos U, Ill, c e d, e IV do
art. 3?

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Saúde poderá
convidar até seis membros de reconhecida competência no setor, para compor o Conselho Consultivo.
Seção II

Das Demais Unidades
Art. 7? Ao Gabinete compete assistir ao Presidente em
sua representação política e social, preparar o expediente e
apoiar o Conselho Consultivo em serviços de secretaria.
Art. 8? À Assessoria de Planejamento Estratégico compete supervisionar e coordenar as ações da entidade nas áreas de
planejamento e orçamento, avaliação de desempenho e desenvolvimento institucional, comunicação, educação e documenta-

çao.
Art. 9? A Procuradoria-Geral compete atender os encargos
de natureza jurídica da FNS, bem assim representá-la em juízo,
ativa e passivamente.
Art. 10. À Auditoria compete controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros da FNS, bem assim acompanhar a execução dos seus programas de trabalho.
Art. 11. Ao Departamento de Administração compete
coordenar e executar as atividades das áreas de orçamento, finanças, conLabilidade, recursos humanos e serviços gerais.
Col. Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 12. Ao Departamento de Informática do SUS compete
especificar, desenvolver, implantar e operar sistemas de informações relativos às atividades finalísticas do SUS, em consonância com as diretrizes do órgão setorial.
Art. 13. Ao Centro Nacional de Epidemiologia compete
promover e disseminar o uso da metodologia epidemiológica em
todos os niveis do SUS para subsidiar a formulação e a implementação de políticas, bem assim a organização dos serviços e
ações de saúde.
Art. 14. Ao Departamento de Operações compete planejar,

coordenar e executar ações e serviços de saúde e saneamento,
bem assim desenvolver programas de assistência e cooperação
técnica aos Estados e Municípios.
Art. 15. Ao Instituto Evandro Chagas compete realizar estudos, pesquisas e análises laboratoriais relativas às doenças
tropicais e às viroses, particularmente para a Região Amazônica.
Art. 16. À Escola de Enfermagem de Manaus compete desenvolver recursos humanos, nos níveis auxiliar, técnico e superior, para atendimento das necessidades da rede de serviços
de saúde, especialmente da Região Amazônica.
Art. 17. Às Coordenações Regionais compete coordenar,
supervisionar e desenvolver as atividades da FNS nas suas respectivas áreas de atuação.

CAPITULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Presidente
Art. 18.

Ao Presidente incumbe:

I - dirigir as atividades da FNS;
11 - submeter o orçamento, discriminado por dotações
globais, bem assim a programação financeira da Fundação, à
apreciação do Ministro de Estado da Saúde;
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111 -:-baixar . normas regulamentares e praticar os demais

atos pertinentes à organização e funcionamento da FNS, nos
termos do Regimento Interno;
IV - implementar a politica de pessoal, segundo as diretrizes fixadas pelo Governo Federal;
V - autorizar operações financeiras e o movimento de
recursos, na conformidade das normas regulamentares;
VI - celebrar convênios e contratos com entidades nacionais, estrangeiras e internacionais;
VII ;.. . . . adquirir bens imóveis para a' "Fundação, nos termos
da legislação pertinente.

Seção II
Do Vice-Presidente
Art. 19. Ao Vice-Presidente incumbe;
I - substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
II
assessorar o Presidente na administração da FNS;
I I I - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas:
Seção III
Dos Demais Dirigentes

Art. 20. Ao Chefe do Gabinete, ao Assessor-Chefe, ao
Procurador-Geral, ao Auditor-Chefe, aos Diretores e aos Coordenadores Regionais incumbe planejar, dirigir, coordenar e
orientar a execução das atividades das respectivas unidades e
exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
CAPÍTULO V
Do Patrimônio e da Receita
Art. 21. O patrimônio da FNS é constituído:
I -;- pelos bens móveis e semoventes da Fundação Serviços de Saúde pública (FSESP), da .Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) e os da Empresa de ProcessaCol, Leis ReB., Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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mento de Dados da Previdência Social (Dataprev), relativos às
atividades de informática do SUS;
II - pelos bens imóveis da FSESP e os que, utilizados pela Sucam, venham a ser transferidos pela União.
Art. 22. Constituem receita da FNS:
I - transferências do orçamento da Seguridade Social;
11 - importâncias que, à conta de créditos orçamentários ou especiais, lhe forem destinadas por órgãos públicos federais, estaduais e municipais;
III - contribuições de qualquer natureza de entidades
particulares, nacionais ou estrangeiras;
IV - doações individuais e donativos angariados através
de campanha pública de mobilização social;
V - contrapartidas pelos serviços de qualquer natureza,
inclusive quando executados mediante acordos, ajustes, convênios ou contratos;
VI
produtos de operações de crédito;
VII - resultados obtidos com alienações patrimoniais;
VIII - rendimentos de aplicação no mercado financeiro,
observada a legislação pertinente;
IX - outras rendas de qualquer natureza.
Art. 23. O patrimônio, as rendas e os serviços da FNS serão utilizados exclusivamente na execução de suas finalidades
estatutárias.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 24. Os mecanismos de gestão e de seu controle, segundo os princípios da autonomia administrativa e financeira,
serão detalhados em ato do Presidente da FNS, homologado pelo Ministro de Estado da Saúde.
Art. 25. Em caso de extinção da FNS, seus bens e direitos
passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas
com terceiros.
Art. 26. Serão incorporados ao patrimônio da FNS, mediante inventário elaborado conjuntamente pelo Ministério da
Saúde e pela Secretaria da Administração Federal:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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I - os bens imóveis, móveis e semoventes pertencentes à
FSESP;
11 - os bens móveis e instalações atualmente utilizados
pela SUCAM;
lU - os acervos técnicos e equipamentos da Dataprev, utilizados nas atividades de informática do Sistema Único de Saúde.
ANEXO II
(Decreto n? 100, de 16 de abril de 19911
Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e
Funções de Confiança da
Fundação Nacional de Saúde (FNS)

a)

Unidade

N? Cargos/
Funções

2
8

Chefe de Equipe

1
1

Chefe
Chefe

101.4
101.1

1
1

Assessor-Chefe
Assessor

101.4
102.1
101.3
101.1
101.1
DI

4

Assessoria de Planejamento
Estratégico
Coordenação
Serviço

4

10
1
4

Procuradoria-Geral
Divisão
Serviço

Auditoria
Divisão
Serviço

Departamento de
Administreção

1
1
2
1
1
1
2
1

Serviço

1
1
1
3
9
16

Unidade de Direção
Intermediária

27

Serviço
Coordenação
Divisão

Presidente

DAS/DI
101.6
101.5
102.3
102.2
DI

1
1

Gabinete
Serviço

Denominação

Cargol Função
Vice-Presidente
Assessor Técnico
Assessor

Coordenador
Gerente-Técnico
Chefe
Chefe de Equipe
Procurador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe
Auditor-Chefe
Assessor

Chefe
Chefe
Diretor-Geral

101.4
102.1
101.2
101.1
101.4
102.1
101:2
101.1

Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.1
101.3
101.2
101.1

Chefe

DI

Assessor
Chefe
Coordenador
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N? de
Unidade

Departamento de
Informática do SUB
Coordenação
Divisão

1
1
5
2
15
6

Centro Nacional de
Epidemiologia.
Coordenação

5
15
1
5

Serviço

Departamento de Operações
Coordenação
Serviço

Instituto Evandro Chagas

Centro,
Escola de Enfermagem de
Manaus
Departamento

1
1
6
18
1
6
1
2
1
8
1
1
1

3
2

Coordenaç6es Regionais

27

10
Serviço
Distrito Sanitário
Unidade de Direção
Intermediar-ia
Unidade Mista
Centro de Saúde 111
Centro de Saúde 11
Centro de Saúde I

Unidade de Saneamento

Denominação
Cargo/Função

Cargos/
Funções

135
312
90
180
70
70
25
25
45
45
250
250

27
43

Diretor-Geral
Assessor

Coordenador
Chefe
Gerente-Técnico
Chefe de Equipe
Diretor
Assessor
Coordenador
Gerente-Técnico

Chefe
Chefe de Equipe

Diretor-Geral
Assessor

DAS/DI

101.5
102.1
101.3
101.2
101.1
Dl
101.5
102.1
101.3
101.1
101.1
Dl
101.5
102.1

Coordenador

101.3

Gerente-Técnico Operacional
Chefe
Chefe de Equipe

101.1
101.1
Dl

Diretor

101.4
102.1
101.3
Dl

Assessor
Diretor
Chefe de Equipe

Diretor
Assessor
Vice- Diretor
Chefe
Chefe de Equipe
Coordenador
Assessor Jurídico
Chefe
Chefe de Equipe
Chefe
Chefe
Chefe
Chefe de
Chefe
Chefe de
Chefe
Chefe de
Chefe
Chefe de
Chefe
Chefe de

Equipe
Equipe
Equipe
Equipe
Equipe

101.4
102.1
101.2

101.1
DI
101.3
101.1
101.1
DI
101.1

DI
101.1
DI
DI
DI
DI
DI
DI

·DI
DI
DI
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b) Quadro Demonstrativo de Custo/Cargos-Funções

da Fundação Nacional de Saúde (FNS)

Código
Cargo/Função

DAS
DAS
DAS
DAS

101.6
101.5
101.4
101.3

DAS
DAS
DAS
DAS

101.2
101.1
102.3
102.2

Quantidade de
Cargos/Funções
1
5
6
51
16
389

,

DAS 102.1

2
10

Subtotal

48'

DI

1.338

Total

1.822

Valor Unitário
(Em Cr$)

Valor Total

222.216,28
190.866,22
163.864,00
140.615,34

222.216,28
954.331,10
983.184,00
7.171.382,34
1.885.840,64
37.389.551,90
562.461,36
235.730,08
961.171,00

117 .86_5~O4
96.177,10
140.6is,34
117.865,04
96.117,10

(Em Cr$)

50.265.868,70
21.132,13

28.274.789,94

78.540.658,64

DECRETO N? 101, DE 17 DE ABRIL DE 1991
Regulamenta a Lei n.O 8.167(1) de 16 de
janeiro de 1991, que altera a legislação do
Imposto sobre a Renda relativa a incentivos fiscais, estabelece novas condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base de 1990, e até o exercicio financeiro de
2000, correspondente ao período-base de 1999, as pessoas jurícas poderão optar pela aplicação de parcela do Imposto de Renda devido:
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):35, jan.lfev. 1991.
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I - no Fundo de Investimentos do Nordeste [F'inor] ou
no Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) (Decreto-Lei
n:' 1.376 121, de 12 de dezembro de 1974, art. 11, I, a, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 1.478 131, de 26 de agosto de 1976);
II - no Fundo de Recuperação Econômica do Estado do
Espírito Santo (Funres) (Decreto-Lei n? 1.376, de 1974, art. 11,
V);

111 - em depósito para reinvestimento de que tratam 08
arts. 23 da Lei n? 5.508 (4 ) , de 11 de outubro de 1968, e 29 do
Decreto-Lei n:' 756 151, de 11 de agosto de 1969, alterações posteriores, e o art. 19 da Lei n? 8.167, de 16 de janeiro de 1991.
Art. 2? Ficam mantidos, até o exercício financeiro de 2000,
correspondente ao período-base de 1999, os prazos e percentuais
para destinação dos recursos de que tratam o art. 5? do DecretoLei n? 1.106 161, de 16 de junho de 1970, e o art. 6? do Decreto-Lei
n? 1.179 171, de 6 de julho de 1971, e alterações posteriores, para
aplicação em programas e projetos constantes dos planos régionais de desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste.
§ 1? Enquanto não promulgadas as leis atinentes aos planos regionais, os recursos serão aplicados em programas e projetos considerados prioritários pelo Conselho Deliberativo da
respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional, em
estreita conformidade com as diretrizes aprovadas pelo Presidente da República.
§ 2? Os recursos previstos no caput deste artigo serão
transferidos ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e ao
Banco da Amazônia S.A. (Basa), para aplicação, no Nordeste e
na Amazônia, pela respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional, observando-se a destinação originária das opções das pessoas jurídicas.

(2) Coleção das Leie. Brasília, (7):90, out.ldez. 1974.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):7, jul./set. 1976.

(4) Coleção
(S) Coleção
(6) Coleção
(7) Coleção

das Leis. Brasília, (8): 104, out./dez. 1968.

das Leis. Brasília, (5):105, jul./set. 1969.
das Leis. Brasília, (3):15, abr./jun. 1970.
das Leis. Brasília, (5):3, jul./set. 1971.
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§ 3? Os Conselhos Deliberativos das Superintendências de
Desenvolvimento Regional estabelecerão, no início de cada
exercício, o programa de aplicação dos recursos de que trata es·
te artigo.
§ 4? A Secretaria Executiva da Superintendência de Desenvolvimento Regional apresentará ao respectivo Conselho Deliberativo, semestralmente, relatório circunstanciado de acompanhamento e avaliação referente à aplicação dos recursos de
que trata este artigo.

Art. 3? A pessoa jurídica que optar pela dedução prevista
no art. 1?, incisos I e 11, recolherá às agências bancárias arreca- ,
dadoras de tributos federais, mediante DARF com código específico e indicação do Fundo de Investimentos beneficiário, o
valor correspondente a cada parcela ou ao total do desconto.
§ I? O Departamento do Tesouro Nacional autorizará a
transferência dos recursos ao banco operador no prazo de quinze dias de seu recolhimento, para crédito -ao fundo correspondente, à ordem da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.
§ 2? Após decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, os recursos serão transferidos aos respectivos fundos devidamente corrigidos pela variação da Taxa Referencial Diária
(TRD).
§ 3? Os valores das deduções do Imposto de Renda, expressos na respectiva declaração, serão recolhidos pelo contribuinte,_ devidamente corrigidos pelo mesmo índice de atualização aplicado ao valor do Imposto de Renda, de acordo com a
sistemática estabelecida para o recolhimento desse tributo.
§ 4? O recolhimento das parcelas correspondentes ao incentivo fiscal ficará condicionado ao pagamento da parcela do
Imposto de Renda.

Art. 4? As importâncias repassadas pelo Departamento do
Tesouro Nacional, decorrentes das opções por incentivo fiscal,
de que trata o art. I?, incisos I e lI, e outros recursos dos Fundos de Investimentos, enquanto não aplicados, serão atualizados monetariamente pelos Bancos Operadores, referidos no
Decreto-Lei n? 1.376, de 1974, segundo a variação da TRD.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Parágrafo único. O resultado da variação monetária constitui recurso dos aludidos fundos.
Art. 5? A partir do orçamento de 1991, o Finam e o Finor
aplicarão os seus recursos na subscrição de debêntures, conversíveis ou não. em ações de emissão de pessoas jurídicas titulares de projetos aprovados pelas Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene).
§ I? Na hipótese de debêntures conversíveis em ações, a
conversão somente se fará:
a) após o projeto ter entrado em operação, reconhecida em
ato declaratório específico expedido pelo Superintendente da
Superintendência de Desenvolvimento Regional, publicado no
Diário Oficial da União.
b) em ações preferenciais sem direito a voto, observada a
legislação das sociedades por ações.
§ 2? O ato declaratório de que trata o inciso I do parágrafo
anterior somente poderá ser expedido quando o projeto aprovado atender a, pelo menos, uma das seguintes condições:
a) 50% da receita operacional prevista. a preços constantes;
b) 50% da produção projetada;
c) 75% de implantação das inversões fixas aprovadas.
§ 3? o preço de conversão das ações de que trata o § I? será equivalente:
a) nos casos de companhias abertas, com ações cotadas na
Bolsa de Valores, à cotação média dos últimos trinta dias em
que foram negociadas;
b) nos casos de companhias fechadas, ao valor patrimonial
ajustado com base em balanço da empresa beneficiária referente
ao último exercício social.
§ 4? O Banco Operador poderá exigir o levantamento de
balanço especial, quando o prazo de fechamento do último balanço for superior a noventa dias.
§ 5? Entende-se por valor patrimonial ajustado o valor patrimonial da ação, de acordo com o balanço da empresa, deduzido o diferido não admitido no projeto.
Art. 6? O montante a ser aplicado sob a forma de debêntures não conversíveis será de 30% dos orçamentos anuais dos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Fundos de Investimentos Regionais, excluídas as aplicações
previstas no art. 9? da Lei n? 8.167, de 1991.
§ 1? Calculado sobre a participação a realizar dos recursos
dos Fundos de Investimentos Regionais, aprovado para cada
projeto, o percentual de debêntures não conversíveis será de:
a) no mínimo 25% e, no máximo 30%, nas hipóteses de pro.
jetos de implantação;
b) no mínimo 40% e, no máximo 50%, nas hipóteses de ampliação, modernização ou diversificação de empreendimentos.
§ 2? Os percentuais de que trata o parágrafo anterior serão observados sobre cada liberação de recursos dos Fundos de
Investimentos Regionais.
Art. 7? As debêntures de que trata este decreto deverão:
I - ser nominativas em favor do Fundo de Investimento
Regional que as subscrever, sendo as não-conversíveis transferíveis;
II - render juros de 4% ao ano, pagáveis de doze em doze
meses e calculados sobre o valor do principal corrigido, conforme inciso seguinte;
III - ter o valor do principal corrigido monetariamente
com base nos índices de variação da TRD;
IV - ter prazo de carência equivalente ao prazo de implantação do projeto, conforme constar do parecer da Secretaria
Executiva aprovado pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional;
V - ter vencimento de, no mínimo, cinco anos e, no máximo, oito anos, observadas as disposições do § 1? deste artigo.
§ I? O prazo de vencimento das debêntures, inclusive o
período de carência, será de:
a) cinco anos para os projetos de ampliação, modernização
ou diversificação, independentemente do setor ou ramo de atividade;
b) seis anos para os projetos de pesca, turismo, telecomunicações, agricultura temporária e pecuária de pequeno porte (suinocultura' caprinocultura, avicultura, aqüicultura, e assemelhados):
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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c) sete anos para os projetos industriais, agroindustriais e
de pecuária bovina e bubalina de leite, de corte e de reprodu'

ção:
di oito anos para os projetos de agricultura de longo ciclo,
inclusive fruticultura, e de florestamento e reflorestamento.
§ 2? Na hipótese de projetos já aprovados e em execução,
o prazo de vencimento das debêntures corresponderá ao novo
prazo de implantação concedido para conclusão do projeto,
acrescido da metade dos prazos de que trata o parágrafo anterior, conforme o caso, respeitados os limites máximos estabelecidos.
§ 3? Antes do término dos prazos de vencimento, a companhia emissora, a seu critério, poderá efetuar amortizações ou
resgates totais ou parciais.
§ 4? Vencido o prazo estabelecido para conversão no certificado e na escritura de emissão, remanescerá o direito ao resgate das debêntures, no respectivo vencimento.
§ 5? Nos casos de projetos agroindustriais integrados, o
prazo de vencimento poderá ser estabelecido, em cada caso, em
função da destinação específica das emissões previstas.
§ 6? Após decorrido o prazo de carência, o valor das debêntures será amortizado em parcelas semestrais, devendo a
primeira amortização ocorrer trinta dias após o término da carência.
§ 7? A aplicação dos recursos na forma prevista neste decreto dependerá, em cada caso, de prévia comprovação da capacidade da empresa beneficiária de promover os pagamentos,
amortizações e resgates nos prazos previstos, e de seu enquadramento na sistemática prevista na Lei n? 8.167, de 1991, pelos
Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional.
§ 8? A conversão das debêntures em ações deverá se efetivar integralmente no prazo de um ano, a contar do início de
operação do projeto.
§ 9? As debêntures a serem subscritas com os recursos
dos fundos deverão ter garantia flutuante.
§ 10. A emissão de debêntures se fará por escritura particular.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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§ 11. Não se aplica às debêntures de que trata esta lei o
disposto nos arts. 57, § 1?, 60 e 66 a 70 da Lei n? 6.404 181, de 15
de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).
Art. 8? Os Fundos de Investimentos ficam autorizados a
subscrever as sobras de valores mobiliários emitidos por companhias abertas, vinculadas a projeto aprovado pela Superintendência de Desenvolvimento Regional, obedecidas as normas
da legislação pertinente, respeitado o limite do desembolso de
recursos pelos fundos e desde que tenham reservado, nos orçamentos anuais dos Fundos de Investimentos, recursos para
atender o disposto neste artigo.
§ 1? As empresas interessadas na subscrição autorizada
neste artigo apresentarão pleito específico ao Banco Operador
que, caso aprove, o encaminhará à Superintendência de Desenvolvimento Regional para apreciação do respectivo Conselho
Deliberativo.
§ 2':' Os valores mobiliários a serem subscritos serão decorrentes de lançamento público coordenado pelo Banco Operador e deverão ter preços e taxas de juros compatíveis com as
condições de mercado.
§ 3? Os valores mobiliários subscritos pelos fundos, na
forma estabelecida neste artigo, poderão ser distribuídos pelos
Bancos Operadores no mercado secundário de títulos e valores
mobiliários.
§ 4? O resultado obtido com a distribuição secundáría
constituirá fonte de recursos dos Fundos de Investimentos, nos
termos do art. 3?, inciso IV, do Decreto-Lei n? 1.376, de 1974.
Art. 9? Para efeito de avaliação, os títulos integrantes da
carteira dos Fundos de Investimentos serão computados:
I - pela cotação média do último dia em que foram negociados, na hipótese de ações cotadas em Bolsa;
II - pelo valor patrimonial, com base no balanço da empresa no último exercício, corrigido segundo a variação da
TRD, até a data da avaliação, na hipótese de ações não cotadas
em Bolsa;

(8) Coleção das Leis. Brasília, (7):195, out./dez. 1976.
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IH - pelo valor atualizado, acrescido dos juros decorridos,
na hipótese de debêntures.
§ I? Para fins de constituição das provisões de que trata o
parágrafo único do art. 7? da Lei n? 8.167, de 1991, os Bancos
Operadores encaminharão, trimestralmente, para aprovação das
Superintendências de Desenvolvimento Regional, relação dos
investimentos a serem provisionados, indicando os motivos das
prováveis perdas em suas efetivas realizações.
§ 2? A manifestação da Superintendência de Desenvolvimento Regional deverá ocorrer no prazo de trinta dias.

Art. 10. Os Certificados de Investimentos poderão ser
convertidos, mediante leilões especiais realizados nas bolsas de
valores, em títulos pertencentes às carteiras dos fundos, de
acordo com as respectivas cotações.
§ I? A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ouvidos
as Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores, fixará as condições e os sistemas de:
a) conversão de que trata este artigo;
b) negociação dos certificados de investimentos em bolsa de
valores.
§ 2? Os Bancos operadores poderão estipular que parte do
preço dos títulos ofertados em leilões especiais seja paga em dinheiro.
§ 3? Os Certificados de Investimentos referidos neste artigo poderão ser escriturais, mantidos em conta de depósitos
junto aos Bancos Operadores.
Art. 11. As Agências de Desenvolvimento Regional e os
Bancos Operadores assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos
de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham, pelo menos, 51 % do capital votante de sociedade titular
de projeto beneficiário do incentivo, e aplicação, nesse projeto,
de recursos equivalentes a 70% do valor das opções de que trata
o art. I?, inciso I.
§ I? Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos
os limites de incentivos fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, ajustado ao Orçamento Anual dos
Fundos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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§ 2? Nos casos de participação conjunta, será obedecido o
limite mínimo de 10 % do capital votante para cada pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas. a ser integralizado
com recursos próprios.
§ 3? O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções que forem realizadas a partir do
exercício de 1992.
§ 4? Relativamente aos projetos privados, não governamentais, voltados para a construção e exploração de vias de comunicação e transportes e de complexos energéticos considerados prioritários para o desenvolvimento regional, o limite minimo de que trata o § 2? deste artigo será de 5%.
§ 5? Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo, aquelas cuja maioria do capital votante seja
controlada, direta ou indiretamente, pela mesma pessoa física
ou jurídica, compreendida, também, esta última, como integrante do grupo.
§ 6? Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste
artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à
aprovação do projeto.
§ 7? A aplicação dos recursos dos fundos relativos às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que se enquadrarem na hipótese deste artigo será realizada:
a) quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações escriturais com direito de voto, observadas as normas das sociedades por ações;
b) nos casos de participação conjunta minoritária sob a modalidade de ações ou debêntures conversíveis ou não em ações.
§ 8? Para os projetos já aprovados em 17 de janeiro de
1991, a comprovação da participação acionária de que trata o
art. 9? da referida lei deverá ser realizada por ocasião do seu
enquadramento.
§ 9? Os Bancos Operadores emitirão Certificados de Investimentos correspondente à parcela de 30% do valor das opções.

Art. 12. Aos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional caberá:
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I - no início de cada exerci CIO, definir as diretrizes e
prioridades para orientar a programação orçamentária anual e
aprovar o orçamento anual dos fundos;
11 - aprovar os projetos merecedores das aplicações de recursos, observados os parâmetros e objetivos constantes dos
Planos Regionais de Desenvolvimento.
Parágrafo único. Os Bancos Operadores ficam responsáveis pela conversão das debêntures em ações, observado o disposto no art. 5~ da Lei n? 8.167, de 1991, e nos arts. 5~ a 7~ deste
decreto.
Art. 13. As Secretarias Executivas das Superintendências
de Desenvolvimento Regional, para o cumprimento do art. 10 da
Lei n~ 8.167 de 1991, deverão:

I - propor ao Conselho Deliberativo as diretrizes e prioridades para orientar a programação orçamentária anual e a
aprovação de novos projetos, tendo em vista o desempenho dos
projetos no exercício anterior, as necessidades regionais, consubstanciadas no Plano de Desenvolvimento Regional, e as disponibilidades de recursos do Fundo de Investimentos;
II - propor ao Conselho Deliberativo o orçamento anual
do Fundo de Investimentos separando, inclusive, -os recursos
comprometidos com projetos em implantação, e recursos outros
que se destinarão a projetos novos, a serem aprovados, e terem
iniciada a implantação no respectivo exercício;
III ~ analisar cada projeto, no prazo de cento e oitenta
dias, a partir de sua apresentação e, se for o caso, propor ao
Conselho Deliberativo a sua aprovação, indicando a possibilidade de cobertura do Fundo de Investimento para o exercício considerado e o comprometimento nos seguintes;
IV - reavaliar, no prazo de um ano, os projetos aprovados
e com implantação ainda não iniciada em 17 de janeiro de 1991
para efeito de enquadramento na sistemática da Lei n~ 8.167, de
1991, e, se for o caso, submeter à apreciação do Conselho Delíberativo.
§ 1~ A aprovação de novos projetos e a liberação de recursos em favor das empresas beneficiárias ficam condicionadas à
aprovação de que tratam os incisos I e 11 deste artigo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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§ 2? Na reavaliação de que trata o inciso IV deste artigo,
serão mantidos os percentuais máximos de aplicação de recursos dos fundos, anteriormente aprovados, salvo se o empreendimento não demonstrar capacidade de pagamento, hipótese em
que será exigida a reformulação do projeto.
§ 3? Na reformulação do projeto de que trata o parágrafo
anterior, observadas as peculiaridades de cada caso, poderão
ser adotadas as seguintes medidas:
a) recomposição do quadro de fontes, com a exigência de
aporte de recursos próprios compatível e redução do nível de
comprometimento dos recursos dos fundos;
bl reestruturação das inversões a realizar, inclusive com redução de tamanho do empreendimento, ou substituição ou eliminação de linhas de produção, de forma a garantir-lhe a viabilidade;
c) exigência de nova composição do controle acionário com
o ingresso de sócio que demonstre capacidade financeira adequada às necessidades do projeto;
di transferência de comando acionário, caso fique demonstrado que o atual grupo controlador não apresenta capacidade
econômico-financeira compatível com a realização dos investimentos.
§ 4? As medidas citadas no parágrafo anterior poderão ser
adotadas, igualmente, nas hipóteses de enquadramento do projeto, desde que devidamente justificadas e tenham por objetivo
viabilizar o empreendimento.

Art. 14. As Superintendências de Desenvolvimento Regional caberá:
I - efetuar o acompanhamento e fiscalizações periódicas,
nas empresas beneficiárias de recursos dos .Fundos de Investimentes, objetivando verificar a correta execução do projeto
aprovado e aplicação dos recursos liberados, devendo, quando
necessário, realizar fiscalizações conjuntas com o Banco Operador, ou exigir uma fiscalização de auditoria independente, custeada com recursos da empresa beneficiária;
II - atualizar, permanentemente, o saldo do Fundo de Investimentos, a ser concedido por empresa, adotando para tanto
a variação da TRD, ficando vedados quaisquer outros tipos de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil; Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr. 1991.
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atualização ou de compensação pela defasagem que este reajuste possa importar em relação a outros índices monetários ou de
obras, equipamentos e serviços.
Art. 15. Os recursos do Finam, Finar e Funres serão destinados, nos projetos aprovados, à cobertura de investimentos
fixos, sendo:
I - nos casos de projetos índustriaís, preferencialmente
para máquinas, aparelhos e equipamentos; e
II - nos demais projetos, as Superintendências de Desenvolvimento Regional estabelecerão, previamente, as inversões
fixas a serem admitidas para efeito de vinculação.
§ 1? As Superintendências de Desenvolvimento Regional
deverão, previamente à aprovação de novos projetos, estabelecer as inversões fixas que poderão ser admitidas para efeito de
vinculação na aplicação de recursos dos fundos, excluídas aquelas relativas a terras, terrenos e despesas de implantação.
§ 2? A aplicação dos recursos dos fundos em projetos
agropecuários somente se fará em áreas de reconhecida vocação
agropastoril, comprovada esta por Zoneamento Ecológico-Econômico, e, na ausência deste, por pré-Zoneamento EcológicoEconômico, respeitados os dispositivos legais e as diretrizes governamentais de preservação ambiental e, tendo em conta a
existência ou não de conflitos sociais, ouvidos previamente a
Secretaria para Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Fundação Nacional
do Índio (Funaí).
Art. 16. A aplicação dos recursos dos fundos será realizada em estrita consonância com os objetivos do projeto e em conformidade com as cláusulas condicionantes quando da sua aprovação pelo Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento Regional.
§ 1? O descumprimento do disposto neste artigo resultará:
a) no cancelamento, pelo Conselho Deliberativo, mediante
proposta da Secretaria Executiva, dos incentivos aprovados;
b) no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao Banco
Operador, das quantias recebidas, sobre as quais incidirá, até
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.

766

31 de janeiro de 1991, a variação do BTN Fiscal, e, a partir de
I? de fevereiro, a Taxa Referencial Diária (TRD), a partir da
data de recebimento, acrescidas de multa de 20% e de juros de
1 % ao mês, deduzidas, no caso da aplicação de recursos sob a
forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
§ 2? Sem prejuízo do disposto no § I? deste artigo, a Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores as
penalidades previstas no art. 11 da Lei n? 6.385 191, de 7 de dezembro de 1976.
§ 3? Após o recolhimento dos recursos, a empresa beneficiária emissora fica autorizada a proceder à redução do capital
social, proporcionalmente às ações subscritas pelo fundo, com o
conseqüente cancelamento dos respectivos títulos.
Art. 17. A apuração dos desvios das aplicações dos recursos dos fundos será feita mediante procedimento administrativo
instaurado, sob pena de responsabilidade, pelas Superintendências de Desenvolvimento Regional, com a participação de representante do Banco Operador, admitida ao infrator ampla defesa.
Art. 18. A falta de recolhimento, pela empresa beneficiária, dos valores apurados em processo, no prazo de trinta dias
contados da data do recebimento da comunicação do cancelamento, importará a execução judicial a ser promovida pela
Agência de Desenvolvimento Regional.
Art. 19. As importâncias devolvidas reverterão em favor
do fundo correspondente, cabendo ao Banco Operador respectivo, caso os títulos já tenham sido negociados, promover a emi.ssão de novas quotas, tendo como parâmetro o valor patr-imonial
das quotas do fundo, apurado com até quatro casas decimai.s,
no dia imediatamente anterior ao do efetivo ingresso dos recu rsos.
Parágrafo único. Na hipótese de não localização dos investidores que detenham o direito às novas quotas, os Bancos Operadores reservarão quotas suficientes para a substituição a ser
efetuada contra a devolução dos títulos adquiridos pelos investidores, mediante processo normal de conversão, de acordo com
instruções expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).
(9) Coleção das Leis. Brasília, (7):70, out.ldez. 1976.
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Art. 20. Para efeito do disposto no art. 12 da Lei n? 8.167,
de 1991, equipara-se à aplicação de recursos em desacordo com
o projeto aprovado:
I - a paralisação ou suspensão das obras ou serviços de
implantação do empreendimento sem prévia autorização da Superintendência de Desenvolvimento Regional, à vista de motivo
de força maior devidamente justificado pela beneficiária;
11 - o descumprimento dos cronogramas estabelecidos no
ato de aprovação do projeto ou de seu enquadramento à sistemática estabelecida pela Lei n? 8.167, de 1991, motivado por falta de aporte de recursos do grupo empreendedor, salvo motivo
de força maior devidamente comunicado à Superintendência de
Desenvolvimento Regional e por ela reconhecido.
§ 1? A Superintendência de Desenvolvimento Regional terá um prazo de noventa dias, contados a partir da data de entrada da comunicação da empresa beneficiária, para se pronunciar sobre a autorização para a paralisação ou reconhecimento à
falta de aporte de recursos da empresa, e para fixar, em qualquer caso, prazo para reativação do projeto.
§ 2? O não pronunciamento da Superintendência de Desenvolvimento Regional, no prazo acima fixado, importará em autorização ou reconhecimento à empresa, sem prejuízo da fixação
de prazo para reativação, como determina o parágrafo anterior.
§ 3? A Secretaria Executiva deverá comunicar ao Conselho Deliberativo, na primeira oportunidade, a situação de projetos enquadrados nos parágrafos e incisos deste artigo.
Art. 21. Corisiderar-se-ão solidariamente responsáveis pela aplicação dos recursos dos fundos liberados pelos Bancos
Operadores e recebidos a partir da data de 17 de janeiro de 1991
a empresa titular do projeto e seus acionistas controladores.
Art. 22. Cabe à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar a constituição, a organização, o funcionamento e administração de Fundos Mútuos de Ações Incentivadas, inclusive estabelecer normas e práticas a serem observadas quanto à administração e composição das carteiras de títulos e valores rnobiliários, bem assim quanto aos limites máximos de remuneração.
Art. 23. As empresas que tenham empreendimentos industriais e agroindustriais, em operação nas áreas de atuação da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e
da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), poderão depositar no Banco do Nordeste do Brasil S.A. e
no Banco da Amazônia S.A., respectivamente. para reinvestí.
menta, 40% do valor do Imposto de Renda devido pelos referidos empreendimentos, calculados sobre o lucro da exploração,
acrescido de 50% de recursos próprios, ficando, porém, a liberação desses recursos condicionada à aprovação, pelas Agências
de Desenvolvimento Regional, dos respectivos projetos técnicoeconômicos de modernização ou complementação de equipamento.
§ I? Os recursos de que trata este artigo, enquanto não
aplicados, serão corrigidos monetariamente pelo Banco Operador, com base na variação da TRD.
§ 2? Poderá ser deduzida a quantia correspondente a 2%
do valor de cada parcela de recursos liberada, a ser dividida,
em partes iguais. entre a Agência de Desenvolvimento Regional
e o Banco Operador, a titulo de custo de administração do projeto.
§ 3? Na hipótese de o projeto não ser aprovado, caberá ao
Banco Operador devolver à empresa depositante a parcela de
recursos próprios e recolher à União Federal o valor depositado
como incentivo.

Art. 24. Pela administração dos recursos dos Fundos de
Investimentos, caberão as seguintes remunerações:
I - 3% ao ano ao Banco Operador, devidos mensalmente, calculados sobre o valor do patrimônio liquido do respectivo
fundo, a titulo de serviço de administração das carteiras;
II - 1,5% ao Banco Operador, calculados sobre o valor de
cada liberação de recursos pelo respectivo fundo, para custeio
de atividades de pesquisa e promoção;
III - 3,5% à Superintendência de Desenvolvimento Regional, calculados sobre o valor de cada liberação de recursos pelo
respectivo fundo, para custeio das atividades de pesquisa e promoção relacionadas com as regiões beneficiadas com os incentivos e de análise, acompanhamento e fiscalização dos projetos.
Art. 25. As empresas beneficiárias dos recursos dos fundos ficam obrigadas, em cada exercício, a remeter à CVM e aos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar./abr. 1991.
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Bancos Operadores dos respectivos fundos copias das demonstrações financeiras devidamente auditadas por auditores independentes.
Art. 26. Nos termos do art. 22 da Lei n? 8.167, de 1991, é
assegurado aos beneficiários de projetos aprovados e em implantação em 17 de janeiro de 1991 o direito à:
I - opção pela sistemática de incentivos fiscais instituída
pela Lei n? 8.167, de 1991;
11 - conclusão do empreendimento por meio de outras fontes de recursos.
§ I? A opção da empresa beneficiária deverá ser manifestada até 31 de dezembro de 1991, ficando a empresa impedida de
receber qualquer aporte de recursos por conta dos Fundos de
Investimentos Regionais,. enquanto não se enquadrar na sistemática estabelecida pela Lei n? 8.167, de 1991.
§ 2~ A não comunicação da empresa à Superintendência
de Desenvolvimento Regional de uma das opções previstas neste artigo, ao término do prazo mencionado no § I?, importará
em imediatas providências para o cancelamento do projeto e
medidas correlatas.
Art. 27. Os estatutos das companhias titulares dos projetos beneficiários de incentivos poderão excluir do direito de preferência as subscrições das debêntures conversíveis em ações
correspondentes a emissões a serem adquiridas, exclusivamente, com recursos dos fundos.

Art. 28. Aplicam-se ao Fundo de Recuperação Econômica
do Estado do Espirito Santo (Funres) as disposições da Lei n?
8.167, de 1991 e deste decreto, no que tange aos recursos oriundos de incentivos concedidos pelo Tesouro Nacional.
Art. 29. Permanecem inalteradas as demais disposições legais e regulamentares relativas à constituição, funcionamento,
aplicação e operacionalização dos demais recursos do Fundo de
Recuperação Econômica do Estado do Espirito Santo (Funres).
Art. 30. As Superintendências de Desenvolvimento Regional deverão acompanhar os resultados da aplicação da Lei n?
8.167, de 1991, com a finalidade de apresentar à Secretaria do
Desenvolvimento Regional da Presidência da República, até 30
Col. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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de novembro de 1991, subsídios para os fins previstos no art. 26
da referida lei.
Art. 31. A Secretaria do Desenvolvimento Regional da
Presidência da República baixará portarias que disciplinem,
harmonizem e orientem as propostas de instruções e resoluções
a serem submetidas aos Conselhos Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimento Regional, pelas respectivas Secretarias Executivas, que objetivem a fiel execuçâo da Lei n?
8.167, de 1991, e deste decreto.
Art. 32. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 33. Revogam-se o Decreto n? 84.342 (10 ) , de 26 de dezembro de 1979, o art. 5? do Decreto n? 93.607 (11 ) , de 21 de novembro de 1986, e demais disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
DECRETO N? 102, DE 19 DE ABRIL DE 1991
Altera o art. 315, inciso IV, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n?
91.0S0(l), de 5 de março de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 315, inciso IV, do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto n? 91.030, de 5 de março de 1985, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 315.
.
.
(10) Coleção das Leis. Brasília, (8):320, out./dez. 1979.
(11) Coleção das Leis. Brasília, (8):400, out./dez. 1986.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):473, jan.lmar. 1985.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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IV - à mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de produto exportado ou a exportar, desde que propicie comprovadamente uma agregação
de valor ao produto final;
........................................................ »

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

DECRETO N? 103, DE 22 DE ABRIL DE 1991
Autoriza a instituição do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 69 da Lei n? 4.728, de 14 de julho
de 1965,
DECRETA:
Art. I? Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a instituir e gerir o Fundo de Desenvolvimento Social (FDSI, de natureza contábil, destinado ao financiamento de projetos de investimentos de relevante interesse social nas áreas de habitação
popular, saneamento básico, infra-estrutura urbana e equipamentos comunitários.
Parágrafo único. O FDS tem por finalidade o financiamento de projetos de iniciativa de empresas ou entidades do setor
privado, vedada a concessão de financiamentos a projetos de órgãos da Admiministração direta, autárquica ou fundacional da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou
entidades sob seu controle direto ou indireto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 2? Constituem recursos do FDS:
I - os provenientes da aquisição de quotas de sua emissão pelos Fundos de Aplicação Financeira, e por pessoas físicas
e jurídicas;
II - o resultado de suas aplicações; e
III - outros que lhe venham a ser atribuídos.
Parágrafo único. O total dos recursos do FDS deverá estar
representado por:
a) 90% (noventa por cento), no máximo, em financiamentos
dos projetos referidos no art. I?;
b) 10% (dez por cento), no máximo, em reserva de liquidez, '
sendo 50% lcinqüenta por cento) destes recursos em títulos públicos e 50% (cinqüenta por cento) em títulos de emissão da Caixa Econômica FederaIICEF).
Art. 3? O valor da quota do FDS será calculado e divulgado, diariamente, pela Caixa Econômica Federal.

Parágrafo único. O FDS sujeitar-se-á às normas de escrituração expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil.
Art. 4? O FDS terá um Conselho Curador, integrado por
três representantes de livre indicação do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e três representantes de livre indicação do Ministério da Ação Social.
Parágrafo único. O Conselho Curador será presidido por
um dos representantes do Ministério da Ação Social.
Art. 5? Compete ao Conselho Curador do FDS:
I - definir os parâmetros a serem observados na concessão de financiamentos, atendidos os seguintes aspectos básicos:
a) conformidade com as políticas setoriais implementadas
pelo Governo Federal;
b) prioridade e condições setoriais e regionais;
c) relevância social do projeto;
d) comprovação da viabilidade técnica e econômicofinanceira do projeto;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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11 - autorizar o órgão gestor, até o limite que estabelecer, a conceder financiamentos;
In - apreciar e autorizar a concessão de financiamentos
de projetos recomendados pelo órgão gestor, cujos valores excedam os limites fixados na forma do inciso anterior;
IV - estabelecer, em função da natureza e finalidade dos
projetos:
a) o percentual máximo de financiamento pelo FDS, vedada
a concessão de financiamento integral;
bl taxa de financiamento, que não poderá ser inferior à Taxa Referencial (TR) menos 12% (doze por cento) ao ano ou superior à Taxa Referencial;
c) taxa de risco de crédito;
d) condições de garantia e de desembolso do financiamento,
bem assim da contrapartida financeira da empresa ou entidade
proponente;
V - dispor sobre a aplicação dos recursos de que trata
o art. 2?, parágrafo único, alínea a. enquanto não destinados ao
financiamento de projetos;
VI - definir a taxa de administração a ser percebida pela
Caixa Econômica Federal, a título de prestação do serviço de
gestão do FDS;

VII - definir os demais encargos que poderão ser debitados ao FDS pela Caixa Econômica Federal, bem assim aqueles
de responsabilidade desta na qualidade de gestora do FDS;
VIII - aprovar, anualmente, o orçamento proposto pela
CEF e suas alterações;
IX - aprovar os balancetes mensais e os balanços anuais
do FDS, estes últimos acompanhados de parecer de auditor independente;
X - aprovar as normas e procedimentos operacionais
do FDS;
XI -

XII FDS.

elaborar seu regimento interno; e

deliberar sobre outros assuntos de interesse do

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 6? Compete ao gestor do FDS:
I - praticar os atos necessários à gestão do FDS, de
acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador;
11 - adquirir, alienar, bem assim exercer os direitos inerentes aos títulos integrantes da carteira do FDS, e abrir e movimentar contas bancárias praticando os atos necessários à administração da carteira;
III - subsidiar o Conselho Curador com parâmetros técnicos para a definição do conjunto de diretrizes;
IV - propor ao Conselho Curador critérios para a destínação de recursos;
V - analisar e emitir parecer a respeito dos projetos
apresentados;
VI - aprovar a concessão de financiamento, respeitados
os limites estabelecidos na forma do art. 5? inciso 11;
VII - submeter ao Conselho Curador, para autorização
da concessão dos financiamentos, os projetos que obtiverem parecer favorável e que ultrapassem os limites estabelecidos na
forma do art. 5?, inciso lI;
VIII
acompanhar e controlar a execução dos financiamentos;
IX
manter o Conselho Curador informado sobre os financiamentos concedidos e sobre a observância dos parâmetors
estabelecidos para aprovação dos projetos;
X - elaborar os balancetes mensais e os balanços
anuais do FDS, submetendo-os à aprovação do Conselho Curador, acompanhados de parecer do auditor independente, quando
for o caso;
XI - publicar os balanços anuais do FDS, acompanhados do parecer do auditor independente; e
XII - cumprir as atribuições fixadas pelo Conselho Curador.
Art. 7? Enquanto o Conselho Curador não regulamentar o
disposto nos incisos V e VI do art. 5?, fica a Caixa Econômica
Federal autorizada a aplicar em Títulos Públicos Federais os recursos de que trata a alínea a do parágrafo único do art. 2?
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüia, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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bem corno fixar a taxa de administração para efeito de apuração
do valor da cota.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 22 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Margarida Procópio

DECRETO N? 104, DE 22 DE ABRIL DE 1991
Aprova novo Estatuto Social da empresa pública Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (ENDES).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o parágrafo único do art. 9? da Lei n? 5.662, de 21 de junho
de 1971,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Estatuto Social da empresa pública Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
IBNDESI, que com este baixa, assinado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se os Decretos n?s 88.101 111, de 10 de fevereiro de 1983, 89.211 121, de 21 de dezembro de 1983,89.446131, de
19 de março de 1984, 91.154(4), de 15 de março de 1985, 96.58115),
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (2):107, jan./mar. 1983.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):408, out./dez. 1983.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (2):312, jan./mar. 1984.
(4)

Colecao das Leis. Brasília, (2):707, jan.lmar. 1985.

(5) Coleção das Leis. Brasília. (6):316, jul./set. 1988.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947. mar./abr. 1991.

776

de 24 de agosto de 1988, e 97.506(6), de 13 de fevereiro de 1989, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA PÚBLICA
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL (BNDES)

CAPÍTULO I
Da Natureza, Finalidade, Sede e Duração
Art. I? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), empresa pública dotada de personalidade
jurídica de direito privado e patrimônio próprio, reger-se-á pelo
presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo único. O BNDES está vinculado ao Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento e sujeito à supervisão do
respectivo Ministro de Estado.
Art. 2? O BNDES tem sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e atuação em todo o território nacional, podendo instalar e manter, no País e no exterior, escritórios, representações
ou agências.
Art. 3? O BNDES é o principal instrumento de execução

da política de investimento do Governo Federal e tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços
que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do
País.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 181 (1):282, jan./fev. 1989.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, marv/abr. 1991.
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Art. 4~ O BNDES exercitará suas atividades, visando a
estimular a iniciativa privada, sem prejuízo de apoio a empreendimentos de interesse nacional a cargo do setor público.
Art. 5~ O prazo de duração do BNDES é indeterminado.
CAPÍTULO II
Do Capital e dos Recursos
Art. 6~ O capital do BNDES é de Cr$35.089.355.000,OO
(trinta e cinco bilhões, oitenta e nove milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil cruzeirosl, dividido em 3.508.935.500 (três bilhões, quinhentos e oito milhões, novecentos e trinta e cinco mil
e quinhentas) ações nominativas, sem valor nominal.
§ 1~ O capital do BNDES poderá ser aumentado, por decreto do Poder Executivo, mediante a capitalização de recursos
que a União destinar a esse fim, bem assim da-reserva de capital constituída nos termos dos artigos 167 e 182, § 2~, da Lei n?
6.404(71, de 15 de dezembro de 1976, mediante deliberação do
Conselho de Administração.
§ 2~ A totalidade das ações que compõem o capital do
BNDES é de propriedade da União.
Art. 7~ Constituem recursos do BNDES:
I - os de capital, resultantes da conversão, em espécie,
de bens e direitos;
II - as receitas operacionais e patrimoniais;
IH - os oriundos de operações de crédito, assim entendidos os provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos
pela entidade;
IV - as doações de qualquer espécie;
V - as dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União;
VI - a remuneração que lhe for devida pela aplicação de
recursos originários de fundos especiais instituídos pelo Poder

(7) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out.ldez. 1976.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr, 1991.
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Público e destinados a financiar programas e projetos de desenvolvimento econômico e social;
VII - os resultantes de prestações de serviços.

CAPÍTULO III
Das Operações
Art. 8? O BNDES, diretamente ou por intermédio de empresas subsidiárias, agentes financeiros ou outras entidades,
exercerá atividades bancárias e realizará operações financeiras
de qualquer gênero, relacionadas com suas finalidades, compe~'
tindo-lhe, particularmente:
I - financiar, nos termos do art. 239, § 1?, da Constituição, programas de desenvolvimento econômico, com os recursos
do Programa de Integração Social (PIS), criado pela Lei Complementar n? 7(8), de 7 de setembro de 1970, e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), criado
pela Lei Complementar n:' 8(9), de 3 de dezembro de 1970;
II - promover a aplicação de recursos vinculados ao Fundo de Participação PIS-Pasep, ao Fundo da Marinha Mercante
(FMM) e a outros fundos especiais instituidos pelo Poder Público, em conformidade com as normas aplicáveis a cada um;
III - realizar, na qualidade de Secretaria Executiva do
Fundo Nacional de Desenvolvimento IFND), as atividades operacionais e os serviços administrativos pertinentes àquela autarquia.
§ 1? Nas operações de que trata este artigo e em sua contratação, o BNDES poderá atuar como agente da União, de Estados e de Municípios, assim como de entidades autárquicas.
empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e organizações privadas.
§ 2? As operações do BNDES observarão as limitações
consignadas em seu orçamento global de recursos e dispêndios.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (5):9, jul./set. 1970.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (7):3, out.ldez. 1970.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr.l991.

779
Art. 9? O BNDES poderá também:
I - contratar operações, no País ou no exterior, com entidades estrangeiras ou internacionais, sendo lícita a aceitação
da forma e das cláusulas usualmente adotadas nos contratos externos, inclusive o compromisso de dirimir por arbitramento as
dúvidas e controvérsias;
11 - efetuar aplicações não reembolsáveis em projetos ou
programas de ensino e pesquisa. de natureza científica ou tecnológica, inclusive mediante doação de equipamentos técnicos ou
científicos e de publicações técnicas a instituições que se dediquem à realização dos referidos projetos ou programas ou tenham recebido a colaboração financeira do BNDES com essa finalidade específica;
111 - realizar, como entidade integrante do sistema financeiro nacional, quaisquer outras operações no mercado financeiro
OU de capitais, em conformidade com as normas e diretrizes do
Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. Nos casos de garantia do Tesouro N acional a créditos obtidos no exterior, na forma do artigo 3~ do
Decreto-Lei n? 1.3121101, de 15 de fevereiro de 1974, o BNDES,
atendidas as condições nele fixadas, prestará a garantia na qualidade de agente financeiro da União, fiscalizando a execução
do contrato.
Art. 10. Para a concessão de colaboração financeira, o
BNDES procederá:
I - ao exame técnico e econômico-financeiro do projeto e
de suas implicações sociais e ambientais;
11 - à verificação da segurança do reembolso, exceto nos
casos de colaboração financeira que, por sua natureza, envolva
a aceitação de riscos naturais ou não esteja sujeita a reembolso,
na forma do inciso II do artigo 9?;
III - à apuração da eventual existência de restrições à
idoneidade da empresa postulante e à de seus titulares e administradores, a critério do BNDES.
(lO) Coleção das Leis. Brasília, (1):9, jan./mar. 1974.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605,947, mar./abr. 1991.
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Parágrafo único. A colaboração financeira do BNDES será
limitada aos percentuais que forem aprovados pela Diretoria
para programs ou projetos específicos.
CAPÍTULO IV
Do Conselho de Administração
Art. lI. O órgão de orientação superior do BNDES é o
Conselho de Administração, composto de seis membros, a saber:
I - titular de órgão do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, que será o Presidente do Conselho, por designação do Ministro de Estado;
. II - o Presidente do BNDES, que será o Vice-Presidente
do Conselho;
UI - quatro membros nomeados pelo Presidente da República, com mandato de três anos, podendo ser reconduzidos por
igual período.
§ I? O membro do Conselho de Administração, nomeado
na forma do inciso UI, que houver sido reconduzido, só poderá
voltar a fazer parte do colegiado depois de decorrido, pelo menos, um ano do término de seu último mandato.
§ 2? A investidura dos membros do Conselho de Administração, à exceção do Presidente e do Vice-Presidente, far-se-á
mediante assinatura no Livro de Termo de Posse.
§ 3? O prazo de mandato conta-se a partir da data da publicação do ato de nomeação.
§ 4? Findo o mandato, o membro do Conselho de Administração permanecerá no exercício do cargo até a nomeação do
substituto.
§ 5? Na hipótese de recondução, o prazo do novo mandato
contar-se-á a partir do término do mandato anterior.
Art. 12. Compete ao Conselho de Administração:
I - opinar, quando solicitado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, sobre questões relevantes pertinentes ao desenvolvimento econômico e social do País e que
mais diretamente se relacionem com a ação do BNDES;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar./abr. 1991.
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II - aconselhar o Presidente do BNDES no que diz respeito às linhas gerais orientadoras da ação do Banco e promover, junto às principais instituições do setor econômico e social,
a divulgação dos objetivos, programas e resultados da atuação
do banco;

lU - examinar e aprovar, por proposta do Presidente do
BNDES, políticas gerais e programas de atuação a longo prazo,
em harmonia com a política econômico-financeira do Governo
Federal;
IV - definir os níveis de alçada decisória da Diretoria e
do Presidente, para fins de aprovação de operações;
V - aprovar o orçamento global de recursos e dispêndios e acompanhar a sua execução;
VI - apreciar os relatórios anuais de auditoria e as informações sobre os resultados da ação do BNDES, bem como sobre os principais projetos por este apoiados;
VII - aprovar os balanços patrimoniais e as demais demonstrações financeiras, autorizando a criação de reservas e
opinando sobre a destinação dos resultados;

VIU - delíberar sobre o aumento do capital do BNDES
mediante incorporação de reservas de capital constituídas nos
termos dos artigos 167 e 182, § 2?, da Lei n? 6.404, de 15.12.76;
IX - opinar sobre a proposta de extinção, associação,
fusão ou incorporação de empresas subsidiárias, para a realização de serviços auxiliares ou para a execução de empreendimentos cujos objetivos estejam compreendidos na área de atuação
do banco;
X - decidir sobre os vetos do Presidente do BNDES às
deliberações da Diretoria;
Xl - designar o Chefe da Auditoria, por proposta do
Presidente do BNDES.
Art. 13. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quatro vezes ao ano e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo Presidente.
§ I? O Conselho somente deliberará com a presença de,
pelo menos, quatro de seus membros.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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§ 2? As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria de votos e registradas em atas, cabendo ao Presidente, além

do voto ordinário, o voto de qualidade.
CAPÍTULO V
Da Diretoria
Art. 14. O BNDES será administrado por uma Diretoria
composta do Presidente, do Vice-Presidente e de quatro Diretores, sem designação especial, todos nomeados pelo Presidente
da República.
§ 1? A nomeação do Presidente e do Vice-Presidente será
feita por prazo indeterminado e a dos Diretores obedecerá ao regime de mandato com duração de três anos, admitida a recondução por igual período.
§ 2~ Aplicam-se aos integrantes da Diretoria, no que couber e nos termos das normas específicas, os direitos e vantagens atribuídos ao pessoal do BNDES, mediante aprovação do
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 3?

O Diretor que houver sido reconduzido só poderá vol-

tar a fazer parte da Diretoria, na condição de Diretor sem designação especial, depois de decorrido, pelo menos, um ano do tér-

mino de seu último mandato.
§ 4? A investidura dos membros da Diretoria far-se-á mediante assinatura em Livro de Termo de Posse.
§ 5? O prazo do mandato conta-se a partir da data de publicação do ato de nomeação.
§ 6? Na hipótese de recondução, o novo prazo de mandato
conta-se a partir do término do mandato anterior.
Art. 15. Compete à Diretoria:
I - aprovar; em harmonia com a política econômicofinanceira do Governo Federal e com as diretrizes do Conselho
de Administração:
a) as linhas orientadoras da ação do BNDES;
b) as normas de operações e de administração do BNDES,
mediante expedição dos regulamentos específicos;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947. mar.vabr. 1991.
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II -

aprovar o orçamento administrativo do BNDES;

111 - aprovar as normas gerais de administração de pessoal, inclusive as relativas à fixação do quadro;

IV -

aprovar a organização interna do BNDES e a res-

pectiva distribuição de competência, bem como a criação de escritórios, representações ou agências;

V - deliberar sobre operações de responsabilidade de
um só cliente, situadas no respectivo nível de alçada decisória
estabelecido pelo Conselho de Administração;
VI ~ autorizar aplicações não reembolsáveis, para os
fins previstos no inciso II do artigo 9?;
VII - autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens
imóveis e valores mobiliários, bem como a renúncia de direitos,
transações e compromisso arbitral, podendo estabelecer normas

e delegar poderes;
VIII - pronunciar-se sobre as demonstrações financeiras
trimestrais, encaminhando-as ao Conselho Fiscal;
IX - autorizar a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações ou compromissos para

o BNDES;
X -

pronunciar-se sobre todas as matérias que devam

ser submetidas ao Conselho de Administração;
XI

conceder férias e licenças aos membros da Direto-

ria;

XII - fazer publicar, no Diário Oficial da União, depois
de aprovado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento:

a) o Regulamento de Licitações;
b) o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos
empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração

de responsabilidade;
c) o Quadro de Pessoal, com a indicação, em três colunas,
do total de empregos e os números de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e

31 de dezembro de cada ano;
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di o plano de salários, benefícios, vantagens e quaisquer
outras parcelas que componham a retribuição de seus empregados.
Art. 16. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo
Presidente do BNDES, deliberando com a presença de, pelo menos, quatro de seus membros.
§ I? As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos e registradas em atas, cabendo ao Presidente, além
do voto ordinário, o de qualidade.
§ 2? O Presidente poderá vetar as deliberações da Diretoria, submetendo-as ao Conselho de Administração.
Art. 17. Compete ao Presidente:
I - representar o Banco, em juízo ou fora dele, podendo delegar essa atribuição, em casos específicos, e, em nome da
entidade, constituir mandatários ou procuradores;
11 - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
In - administrar e dirigir os bens, serviços e negócios
do banco e decidir, por proposta dos responsáveis pelas respectivas áreas de coordenação. sobre operações de responsabilidade
de um só cliente situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração;
IV - designar, dentre os membros da Diretoria, o
Secretário-Executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(FND), a quem caberá a representação ativa e passiva dessa autarquia;
V - superintender e coordenar o trabalho das unidades
do banco, podendo delegar competência executiva e decisória e
distribuir, entre o Vice-Presidente e os Diretores, a coordenação
dos serviços do banco;
VI - baixar normas necessárias ao funcionamento dos
órgãos e serviços do banco, de acordo com a organização interna e a respectiva distribuição de competência estabelecidas pela
Diretoria;
VII - admitir, promover, punir, dispensar e praticar os
demais atos compreendidos na administração de pessoal, de
acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em
parte;
VIII - autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens
móveis, exceto valores mobiliários, podendo estabelecer normas
e delegar poderes;
IX -

enviar ao Ministro da Economia, Fazenda e Plane-

jamento, no prazo legal, para seu exame e posterior remessa ao

Tribunal de Contas da União, a prestação de contas anual dos
administradores do banco e as demonstrações financeiras relativas ao exercício anterior, acompanhadas dos pronunciamentos
da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração;

x - enviar às autoridades competentes, nos prazos regulamentares, dados sobre matéria orçamentária e outras informações sobre o andamento dos trabalhos do banco e de suas
operaçôes;
XI - submeter, no prazo regulamentar, ao órgão competente do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, o orçamento global de recursos e dispêndios do banco;
XII - submeter, semestralmente, à Presidência da República, por intermédio do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, os balancetes do PIS-Pasep, assim como a relação
geral das aplicações dos recursos desse fundo;
XIII - designar substitutos para os membros da Diretoria,
em seus impedimentos temporários, que não possam ser atendidos mediante redistribuição de tarefas, e, no caso de vaga, até o
preenchimento desta pelo Presidente da República;
XIV - apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração relatório das atividades do banco.

Art. 18. Compete ao Vice-Presidente:
I - responder pelo desempenho das atribuições do Presidente do banco em suas ausências ou impedimentos;
II
participar das reuniões do Conselho de Administra-

ção:
III
tores.

exercer as demais atribuições previstas para os Dire-
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Art. 19. A cada Diretor compete:
I - coadjuvar o Presidente na direção e coordenação das
atividades do banco;
11 - participar das reuniões da Diretoria, concorrendo para assegurar a definição de políticas pelo banco e relatando os
assuntos da respectiva área de coordenação;
III - exercer as tarefas de coordenação que lhe forem atribuídas pelo Presidente;
IV - exercer as funções executivas e decisórias que lhe forem delegadas pelo Presidente.
Art. 20. Os contratos que o Banco celebrar ou em que vier
a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte do banco serão assinados:
I - pelo Presidente, em conjunto com um Diretor quando
importem em compromisso de valor equivalente a montante situado dentro do nível de alçada decisória atribuído à Diretoria;
II - pelo Presidente, isoladamente, ou por dois Diretores,
em conjunto, quando importem em compromisso de valor equivalente a montante situado abaixo do nível de alçada decisória
atribuído à Diretoria.
§ I? Os documentos previstos neste artigo poderão ser assinados por um ou mais procuradores, constituídos para essa
expressa finalidade, pelo Presidente, isoladamente, ou em conjunto com um Diretor, ou por dois Diretores, na forma e para os
fins dos incisos I e II deste artigo.
§ 2? Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de
obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento serão assinados pelo Presidente, que poderá
delegar esta atribuição.
§ 3? Na hipótese de delegação da atribuição referida no
parágrafo anterior, os títulos, documentos, cheques e outras
obrigações deverão conter, pelo menos. duas assinaturas.
CAPiTULO VI
Do Conselho Fiscal
Art. 21. O Conselho Fiscal do BNDES será composto de
três membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo PresiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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dente da República por um período de dois anos, admitida a recondução por igual período.
§ 1? O membro do Conselho Fiscal que houver sido reconduzido só poderá voltar a fazer parte do conselho depois de decorrido, pelo menos, um ano do término de seu último mandato.
§ 2? A investidura dos membros do Conselho Fiscal farse-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
§ 3? O prazo de mandato conta-se a partir da data da publicação do ato de nomeação.
§ 4? Findo o mandato, o membro do Conselho Fiscal permanecerá no exercício do cargo até a nomeação do substituto
pelo Presidente da República.
§ 5? Na hipótese de recondução, o prazo do novo mandato
contar-se-á a partir do término do mandato anterior.
Art. 22. Cabe ao Conselho Fiscal examinar e emitir parecer sobre os balanços patrimoniais e demais demonstrações financeiras, bem como sobre as prestações de contas semestrais
da Diretoria do banco, e exercer outras atribuições previstas na
Lei das Sociedades por Ações.

CAPÍTULO VII
Do Exercício Social, das Demonstrações
Financeiras e dos Lucros
Art. 23.
ano civil.

O exercicio social do BNDES coincidirá com o

Art. 24. O BNDES levantará demonstrações financeiras e
procederá à apuração do resultado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada exercício.
Art. 25. O lucro liquido do BNDES, apurado após a dedução das quotas pertinentes à constituição das reservas de lucros, será utilizado de acordo com a legislação que disciplina as
destinações dos resultados atribuíveis à União nas empresas estatais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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CAPÍTULO VIII
Da Organização Interna e do Pessoal
Art. 26. A estrutura organizacional do BNDES e a respectiva distribuição de competência serão estabelecidas pela Diretoria, mediante proposta do Presidente do banco.
Parágrafo único. O órgão de auditoria interna do BNDES
vincula-se diretamente ao Presidente do Conselho de Administração.
Art. 27. Aplica-se ao pessoal do BNDES o regime jurídico
estabelecido pela legislação vigente para as relações de emprego
privado.
.
§ I? O ingresso do pessoal far-sa-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas expedidas pela Diretoria.
§ 2? A requisição de servidores da Administração Pública
direta ou indireta far-se-á de acordo com as peculiaridades de
cada caso, observado o disposto na legislação pertinente.

CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 28. O orçamento global de recursos e dispêndios do
BNDES compreende:
I - o orçamento administrativo, que contempla as despesas administrativas correntes e as imobilizações técnicas;
II - o orçamento de aplicações, que contempla os dispêndios associados às operações de apoio financeiro a projetos de
investimentos;
III - as demais despesas correntes e de capital e as fontes
de recursos.
Parágrafo único. As despesas de pessoal e de administração do BNDES não poderão ultrapassar, em cada exercício, o
montante equivalente a 1 % (um por cento) da média dos recursos administrados pelo banco durante o período.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 29. O BNDES observará as normas gerais orçamentárias e contábeis expedidas pelo Conselho Monetário Nacional,
sem prejuízo do cumprimento de dispositivos legais aplicáveis
às empresas públicas nas áreas orçamentária e contábil.

DECRETO

N~

105, DE 25 DE ABRIL DE 1991
Regulamenta o art. 47 da Lei n? 5.540(1),
de 28 de novembro de 1968, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 47 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, com a
redação dada pelo art. 1~ do Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969,
DECRETA:
Art. 1~ A criação de universidade e de estabelecimento
isolado de ensino superior ou de novos cursos nestes últimos
estabelecimentos será autorizada pelo Presidente da República,
após parecer favorável do Conselho de Educação competente,
homologado pelo Ministro da Educação.
§ 1~ O pedido de autorização para funcionamento e o reconhecimento de universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior e, bem assim, de criação de novos cursos, nesses estabelecimentos isolados, será dirigido pela entidade interessada,
ao Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria Nacional de Educação Superior, que emitirá parecer sobre sua adequação à expansão do ensino superior, de acordo com a política
adotada pelo Governo Federal, e, em seguida, o encaminhará ao
Conselho de Educação competente.
§ 2~ O Ministro da Educação, mediante proposta da Secretaria Nacional de Educação Superior, estabelecerá as diretrizes
da política de expansão do ensino superior.

(1)

Coleção das Leis. Brasília, (7):152, out./dez. 1968.
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§ 3? Para a autorização de funcionamento, fora da sede,
de cursos criados por ·universidades, aplica-se o disposto no parágrafo anterior.

Art. 2? O parecer do Conselho de Educação competente, a
que se refere o artigo anterior, deverá obrigatoriamente especificar, entre outros requisitos:
I - o satisfatório atendimento às necessidades locais de
ensino de I? e 2? graus;
n - a necessidade social da criação de universidade ou
de estabelecimento isolado, ou de novos cursos neste último tipo de estabelecimento, mediante indicadores específicos e objetivos;
In - a efetiva disponibilidade de meios para atender à
instalação, à manutenção e ao funcionamento dos cursos.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, os
Conselhos de Educação promoverão estudos periódicos, com o
objetivo de fixar critérios e prioridades para o desenvolvimento
dos sistemas de ensino superior.
Art. 3? A redução de vagas iniciais nos cursos superiores
somente poderá ser autorizada pelo Conselho Federal de Educação na forma do § 2? do art. 1? do Decreto-Lei n? 547(2 ), de 8 de
maio de 1969, com a redação dada pela Lei n? 5.850 131, de 7 de
dezembro de 1972.
Art. 4? O aumento do número de vagas nos estabelecimentos isolados de ensino superior dependerá de prévia autorização do Conselho de Educação competente.
Art. 5? Salvo no caso das universidades, a redistribuição
de vagas entre cursos da mesma inst.ituição de ensino superior
dependerá de prévia consulta ao Ministério da Educação, quanto à sua compatibilidade com as prioridades previstas no § 1?
do art. i? do Decreto-Lei n" 574, de 1969, na redação dada pela
Lei n? 5.850, de 1972.
Art. 6? A expansão do ensino superior no âmbito das universidades deverá ajustar-se aos objetivos deste decreto.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):49, abr./jun. 1969.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):97, out-/dez , 1972.
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Art. 7? A renovação periódica de reconhecimento das universidades e dos estabelecimentos isolados de ensino superior,
a que se refere o § 2? do art. 2? do Decreto-Lei n? 464141, de 11 de
fevereiro de 1969, será decidida pelo Conselho de Educação
competente, não se aplicando o disposto no § l? do art. 1? deste
decreto.
Art. 8? Os processos de autorização e reconhecimento em
tramitação na data da publicação deste decreto serão encaminhados à Secretaria Nacional de Educação Superior, para os
fins previstos no § 1? do art. 1?
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se os Decretos nr s 87.911151, de 7 de dezembro de 1982, e 49(61, de 5 de março de 1991.
Brasília, 25 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

DECRETO N? 106, DE 26 DE ABRIL DE 1991
Altera o Decreto n? 99.266 111, de 28 de
maio de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nas Leis nf s 8.025, de 12 de abril de 1990, 8.057,
de 29 de junho de 1990, e 8.068, de 13 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? O caput do art. 37 do Decreto n? 99.266, de 28 de
maio de 1990, com as alterações introduzidas pelos Decretos n?s
(4) Coleção das Leis. Brasília, {ll:64, jan.Zmar. 1969.

(5) Coleção das Leis. Brasília, (8):264, out.ldez. 1982.
(6) V. pág. 610 deste volume.
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2104, maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.

792
99.664(21, e 75(31, respectivamente, de I? de novembro de 1990 e I?
de abril de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 37. Os dirigentes das autarquias, fundações
instituídas ou mantidas pela União, empresas públicas, 80·
ciedades de economia mista, respectivas subsidiárias e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União promoverão, até 22 de julho de 1991, os atos legais e
administrativos necessários à alienação dos imóveis residenciais de sua propriedade, não vinculados às suas atividades operacionais.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 107, DE 29 DE ABRIL DE 1991
Regulamente, para a Marinha, a Lei n?
5.821(1}, de 10 de novembro de 1972, que

dispõe sobre as Promoções dos Oficiais da
Ativa das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com a Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972,
DECRETA:
CAPITULO I

Das Disposições Iniciais
Art. I? Este Regulamento estabelece, na Marinha, critérios e condições que assegurem aos oficiais da ativa - militares
(2) Cofecão das Leis. Brasília, 182(6, t.2):3861, nov./dez. 1990.
(3) V. pág. 660 deste volume.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):57, out./dez. 1972.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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de carreira
o acesso na hierarquia militar, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva.
Art. 2? Com o propósito de complementar o presente Regulamento. fixando os critérios que 'orientarão o adequado emprego e a carreira do Oficial, será adotado o Plano de Carreira
de Oficiais da Marinha (PCOM), aprovado pelo Ministro da Marinha.

CAPÍTULO II
Do Ingresso N a Carreira

Art. 3? O ingresso na carreira de Oficial, na Marinha, é
realizado após satisfeitas as exigências previstas nas legislações especificas dos Corpos e Quadros.
Art. 4? A precedência hierárquica dar-se-á como previsto
no Estatuto dos Militares ou nas legislações reférentes aos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha.

CAPÍTULO UI
Das Condições Básicas
Art. 5? As condições para inclusão nos Quadros de Acesso
por Escolha (QAE), por Merecimento (QAM) e por Antiguidade
(QAA) e nas Listas de Escolha (LE), bem como as respectivas
conceituações, são as constantes da lei que dispõe sobre as Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas.
Art. 6? O interstício e a condição de acesso representada
pelo tempo mínimo de permanência em cada um dos postos dos
diversos Corpos e Quadros da Marinha.
Art. 7? O intersticio para cada posto de todos os Corpos e
Quadros, exceto Oficiais-Generais, será fixado no PCOM, podendo ser reajustado mediante ato do Ministro da Marinha.
§ I? O interstício para Vice-Almirante será de um ano e
para Contra-Almirante, de dois anos.
§ 2? O intersticio em cada posto será contado a partir da
data do ato de promoção ou da data que nela constar, ressalvados os casos de desconto do tempo de efetivo serviço não computável, previstos no Estatuto dos Militares.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr, 1991.
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Art. 8? A aptidão física do Oficial, avaliada por intermédio de Inspeção de Saúde, condicionará a inclusão de seu nome
nos Quadros de Acesso e nas LE, como previsto na lei que dispõe sobre as Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas.
§ I? Ao Oficial julgado incapaz, definitivamente, para o
Serviço Ativo da Marinha (SAM), serão aplicados os dispositivos previstos no Estatuto dos Militares.
§ 2? O Oficial julgado incapaz, temporariamente, para o
SAM, será considerado para inclusão em Quadros de Acesso
tão logo cessem os motivos de sua incapacidade.
§ 3? A avaliação do estado psicofísico dos Oficiais, incluindo a época de realização das Inspeções de Saúde, o período
de sua validade e o encaminhamento de recursos, será objeto de
instrução específica.
Art. 9? As condições de acesso, peculiares a cada posto
dos diferentes Corpos e Quadros, requisitos mínimos essenciais
ao preparo do Oficial para o exercício de cargos de postos acima, são:

I - aprovação em cursos, exames e estágios, conforme
definido no PCOM;
11 - embarque ou serviço em tropa ou exercício de cargo
considerado essencial para a formação profissional do Oficial,
conforme definido no PCOM;
III - a proficiência revelada no desempenho dos cargos
que lhe for cometido.
Art. 10. Conceito Profissional é a soma dos atributos inerentes à aptidão para o exercício da função militar, avaliada pela Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) à vista das obrigações e deveres, constantes do Estatuto dos Militares.
Art. 11. Conceito Moral é a soma dos atributos inerentes
ao caráter do indivíduo e à sua conduta como militar e cidadão,
avaliada pela CPO à vista das obrigações e deveres constantes
do Estatuto dos Militares.
Art. 12. As informações regulamentares que apóiam a
avaliação da Proficiência, do Conceito Profissional e do Conceito Moral são as seguintes:
I - Folha de Informações de Oficiais (FIO);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar./abr. 1991.
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II -

Folha de Informações Complementares (FIC).
As normas para elaboração, preenchimento, encaminhamento e utilização das FIO e FIC serão baixadas pelo Ministro da Marinha.
Art. 13. As categorias que representam as avaliações de
Proficiência, Conceito Profissional e Conceito Moral são:
I
Excelente;
II
Acima do Normal;
III
Normal;
IV
Abaixo do Normal;
V
Deficiente.
Parágrafo único.

CAPÍTULO IV
Dos Oficiais Não-Numerados
Art. 14~ O
não~numerados

quantitativo

dos

Capitães-de-Mar-e-Guerra

na forma prevista na lei que dispõe sobre as

Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas será fixado em ato do Poder Executivo, mediante proposta do Ministro
da Marinha.
§ 1 ~ Quando o número de Capitães-de-Mar-e-Guerra, em
condições de passar à situação de não-numerados. for maior que
o número de vagas decorrentes do percentual estabelecido, serão selecionados aqueles de maior idade.
§ 2~ O Capitão-de-Mar-e-Guerra não-numerado que incidir
em uma das situações especiais previstas no Estatuto dos Militares, que impliquem em sua agregação, deixará automaticamente a situação de não-numerado. Ao reverter, concorrerá à
primeira seleção para não-numerado que houver.
CAPÍTULO V
Dos Critérios de Promoção
Art. H5~ As promoções obedecerão aos critérios previstos
na Lei que dispõe sobre as promoções dos Oficiais da Ativa das
Forças Armadas e no Estatuto dos Militares.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 16. As promoções aos postos de Oficial Superior serão realizadas de acordo com as seguintes quotas:
I - a Capitão-de-Corveta: uma vaga por antiguidade e
uma vaga por merecimento;
II - a Capitão-de- Fragata: uma vaga por antiguidade e
três vagas por merecimento;
III - a Capitão-de-Mar-e-Guerra: uma vaga por antiguidade e cinco vagas por merecimento.
Art. 17. As promoções para preenchimento de vagas no último posto dos Quadros de Cirurgiões- Dentistas e de Farmacêuticos do Corpo de Saúde da Marinha, de Oficiais Auxiliares da
Armada, de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais,
Complementares, Auxiliar Feminino de Oficiais e de Capelães
da Marinha obedecerão ao critério, exclusivo, de merecimento.
Parágrafo único. Para concorrer ao QAM para a promoção
de que trata este artigo, o Oficial terá que ter sido promovido
em, pelo menos, uma das duas promoções anteriores, pelo crité·
rio de merecimento.
Art. 18. O Oficial poderá ser promovido por escolha do
Presidente da República, quando figurar na LE.
Art. 19. O Oficial que figurar nos Quadros de Acesso será
promovido por merecimento ou por antiguidade, observada sua
classificação e o disposto no art. 16.
Art. 20. O Oficial ao qual couber a promoção por antiguidade e figurar no QAM será promovido, obrigatoriamente, por
merecimento na quota de antiguidade, sem prejuízo das futuras
quotas de merecimento.
Art. 21. A promoção em ressarcimento de preterido não
será considerada no aproveitamento das quotas de que trata o
art. 16, recebendo, o Oficial, o número que lhe competir na escala hierárquica, como se tivesse sido promovido na época adequada.
Art. 22. Sempre que houver vagas a preencher simultaneamente, as promoções serão processadas sucessivamente, uma a
uma, respeitadas as quotas de merecimento e antiguidade.
Art. 23. O Oficial que, por ocasião da promoção, estiver
agregado em virtude de ter sido empossado em cargo, emprego
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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ou função pública temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, somente será promovido pelo critério de antiguidade.
CAPÍTULO VI
Dos Órgãos de Processamento das Promoções

Art. 24. São Órgãos de Processamento das Promoções:
I - a CPO, para a organização dos QAA, QAM e QAE;
II - o Almirantado, para a organização das LE.
Art. 25. A CPO, presidida pelo Chefe do Estado-Maior da
Armada, tem caráter permanente e é constituída por membros
natos, membros efetivos e membros suplentes.
§ I? São membros natos o Chefe do Estado-Maior da Armada, o Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, o Diretor do Pessoal Militar da Marinha e o Chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais.
§ 2? São membros efetivos nove Oficiais-Generais do Corpo da Armada e dois Oficiais-Generais de cada um dos demais
Corpos, nomeados para o período de um ano, podendo ser reconduzidos.
§ 3? São membros suplentes três Oficiais-Generais do Corpo da Armada, nomeados para o periodo de um ano, podendo
ser reconduzidos, e que substituirão os membros efetivos em
seus impedimentos eventuais.
Art. 26. O Almirante e a CPO, serão organizados e funcionarão de acordo com seus Regulamentos.
CAPÍTULO VII
Da Organização dos Quadros de Acesso
e das Listas de Escolha
Art. 27. As faixas de Oficiais que concorrerão aos QAM e
QAA, para cada posto dos diversos Corpos e Quadros, obedecerão aos seguintes limites quantitativos, ressalvado o disposto
no § 2? do art. 29:
I - sessenta por cento do efetivo do posto, distribuido
conforme o disposto em lei, quando este for igualou inferior a
trinta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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II - trinta por cento do efetivo do posto, distribuído conforme o disposto em lei, quando este for superior a trinta e inferior a cem;
lU - vinte por cento do efetivo do posto, distribuído conforme disposto em lei, quando este for igualou superior a cem.
§ l? Nos cálculos dos Imites das faixas, as frações serão
arredondadas para o número inteiro superior.
§ 2? Para os postos de Primeiro e Segundo-Tenente, as faixas a que se refere o caput deste artigo deverão incluir todos os
Oficiais com condições de acesso.
Art. 28. OS QAA serão constituídos por todos os Oficiais
habilitados ao acesso, incluídos nas faixas mencionadas no artigo anterior.
Art. 29. OS QAM serão constituídos pela metade do número de Oficiais integrantes dos respectivos QAA.
§ 1? Quando o número de Oficiais que integrarão o QAM
for inferior a uma vez e meia o número de vagas previstas para
o posto, o QAM será constituído por um número de Oficiais
igual a uma vez e meia o número de vagas.
§ 2? Na hipótese do parágrafo anterior o limite da faixa de
Oficiais que constituirão os Quadros de Acesso deve ser igual a
três vezes o número de vagas.
Art. 30. OS QAE para promoção ao posto de ContraAlmirante serão constituídos de treze Capitães-de-Mar-e-Guerra
para a primeira vaga e mais dois para cada vaga subseqüente.
Parágrafo único. Quando o número de Capitães-de-Mar-eGuerra selecionados pela CPO para integrar o QAE de determinado Corpo ou Quadro for inferior ao estabelecido neste artigo,
o QAE será constituído por todos os Oficiais selecionados.
Art. 31. Os Oficiais agregados ao seu Corpo ou Quadro
concorrerão à formação dos Quadros de Acesso e das LE e os
integrarão sem ocupar vaga.
Art. 32. Os Oficiais excedentes ao seu Corpo ou Quadro
concorrerão à formação dos Quadros de Acesso e das LE e os
integrarão como se numerados estivessem.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 33. Os Oficiais poderão ser considerados, pela CPO,
para inclusão nos Quadros de Acesso se, nas FIO, obtiverem
em Proficiência os seguintes percentuais:
I - Capitão-de-Mar-e-Guerra: no posto, sessenta por cento das informações semestrais em categorias, pelo menos, iguais
a Acima do Normal;
11 - Capitão-de-Fragata: na carreira, oitenta por cento
das informações semestrais em categorias, pelo menos, iguais a
Normal;
IH - Capitão-de-Corveta: na carreira, setenta e cinco por
cento das informações semestrais em categorias, pelo menos,
iguais a Normal;
IV - Capitão-Tenente: na carreira, setenta por cento das
informações semestrais em categorias. pelo menos, iguais a
Normal;
V - Primeiro-Tenente: na carreira, sessenta por cento das
informações semestrais em categorias, pelo menos, iguais a
Normal;
VI - Segundo-Tenente; na carreira, cinqüenta por cento
das informações semestrais em categorias, pelo menos, iguais a
Normal.
Parágrafo único. Os números fracionários obtidos no cálculo dos percentuais a que se refere este artigo serão aproximados ao número inteiro superior.
Art. 34. O Oficial não será incluído nos Quadros de Acesso
e nas LE em elaboração ou será excluído dos organizados,
quando não satisfizer os requisitos ou incidir em uma das situações que impeçam sua inclusão, conforme previsto na lei que
dispõe sobre as Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas.
§ I? A exclusão de Oficial dos Quadros de Acesso ou das
LE é da competência da CPO ou do Almirantado, respectivamente.
§ 2? O Almirante ou a CPO, ao considerarem o Oficial inabilitado para acesso, em caráter provisório, por, presumivelmente, ser incapaz de atender aos requisitos de Conceito Profissional e Conceito Moral, comunicarão o fato à Diretoria do PesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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soai Militar da Marinha ou ao Comando de Apoio do Corpo de
Fuzileiros Navais, para a instauração do competente Conselho
de Justificação.
Art. 35. Os Quadros de Acesso, uma vez elaborados, serão
submetidos à aprovação do Ministro da Marinha.
§ 1 ~ Se o Ministro da Marinha discordar de alguma colocação feita em Quadro de Acesso, dará conhecimento à CPO,
para fins de reexame da questão.
§ 2~ Reexaminada a questão, a CPO encaminhará seu parecer ao Ministro da Marinha, a quem caberá a decisão final.
CAPÍTULO VIII
Dos Recursos
Art. 36. Os casos com direito a recurso estão previstos na
lei que dispõe sobre as Promoções dos Oficiais da Ativa das
Forças Armadas.
§ I? O Ministro da Marinha é a última instância, na esfera
administrativa, a quem pode ser interposto o recurso.
§ 2~ O recurso interposto por Oficial-General será encaminhado pelo recorrente diretamente ao Ministro da Marinha.
§ 3? O recurso interposto pelos demais Oficiais será encaminhado pelo recorrente ao Presidente da CPO.
§ 4~ A inclusão de Oficial em Quadro de Acesso anteriormente elaborado, em grau de recurso, provoca a retirada do Oficial que ocupa o último lugar naquele quadro, exceto quando o
incluído estiver agregado.

CAPÍTULO IX
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 37. O Oficial que na data da aprovação deste Regulamento já houver sido incluído em QAA, poderá continuar concorrendo aos Quadros de Acesso, mesmo não satisfazendo aos
percentuais estabelecidos no art. 33.
Art. 38. Aos Capitães-de- Fragata dos Quadros de Cirurgiões-Dentistas e de Farmacêuticos do Corpo de Saúde da MariCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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nha, de Oficiais Auxiliares da Armada, de Oficiais Auxiliares
do Corpo de Fuzileiros Navais, Complementares e de Capelães
da Marinha, promovidos por antiguidade aos postos de Capitãode-Corveta e Capitão-de- Fragata até a data de entrada em vigor
deste Regulamento, não se aplica o disposto no parágrafo único
do art. 17.
Art. 39. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40. Revogam-se os Decretos nr s 93.3031 21, de 26 de setembro de 1986, 97.028 131, de I? de novembro de 1988, 98.237141, de
4 de outubro de 1989, e 99.281151, de 6 de junho de 1990.
Brasília, 29 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Mário César Flores
DECRETO N? 108, DE 30 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre o levantamento, no território nacional, das sanções impostas contra _
o Kueíte pela Resolução n.o 661 (1990) do
Conselho de Segurança das Neçõee Unidas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de
acordo com o artigo 25 da Carta das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto n? 19.841, de 22 de outubro de 1946,
DECRETA
Art. I? Ficam as autoridades brasileiras obrigadas, no
âmbito de suas respectivas atribuições, ao cumprimento do disposto na Resolução n? 686, adotada pelo Conselho de Segurança
das Nações Unidas, em 2 de março de 1991, apensa ao presente
(2) Coleção das Leis. Brasília, (6):581, jul./set. 1986.
(3) Coleção das Leis. Brasília. (8):310. out./dez. 1988.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 181(5):2574, set./out. 1989.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2162, maio/jun. 1990.
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Decreto, que determina o levantamento das sanções contra o
Kuaite, estabelecidas pela Resolução n? 661 (1990) também do
Conselho de Segurança.
Art. 2? Permanecem temporariamente em vigor as sanções
contra o Iraque de conformidade com o disposto no Decreto n~
99.441, de 7 de agosto de 1990.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Marcos Castrioto de Azambuja
O anexo está publicado no DO de 2.5.91 págs . 8177/8177.

DECRETOS NAo NUMERADOS
(1)

DECRETO DE 5 DE MARÇO DE 1991
Dispõe sobre inclusões no Programa
Nacional de Deeestetizeçeo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam incluidas no Programa Nacional de Desestatizacão, para os fins da Lei n? 8.031 111, de 12 de abril de 1990:
I
a Companhia Aços Especiais Itabira (Acesita);
II - a Petroquimica União S.A.; e
III - as participações acionárias da Petrobrás Quimica
S.A. (Petroquisa) nas companhias de segunda geração que integram o Pólo Petroquimico de São Paulo.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(Z,t.l):782, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 2? As ações representativas das participações acionárias da União e das entidades da Administração Pública Federal indireta nas sociedades referidas no artigo anterior deverão
ser depositadas no Fundo Nacional de Desestatização no prazo
máximo de cinco dias, contados da data da publicação deste decreto, nos termos do art. 10 da Lei n? 8.031, de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da Repúbl iça,
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

(2) DECRETO DE 6 DE MARÇO DE 1991
Declara de interesse social, para tine de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Ipíranga, situado nos Municípios
de Marabá e Ourionopotie, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e nos
termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de
1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado Fazenda Ipiranga, com a área de
2.940,1343ha (dois mil, novecentos e quarenta hectares, treze
ares e quarenta e três centiares), situado nos Municípios de Marabá e Curionópolis, Estado do Pará.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perimetro: partindo do Marco 169-H, situado entre as
Fazendas Cachoeira Preta e Sereno, ocupadas, respectivamente,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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por José de Freitas Oliveira e Luiz Humberto de Oliveira, com
coordenadas geográficas longitude 49'30'36"WGr e latitude
05°55'25"Sul, com azimute de 10'41'20" e distância de
4,962,57m, chega-se ao Marco 84-AR; deste, com azimute
76°15'31" e distância de 4,257,96m, chega-se ao Marco 378-AR;
deste, com azimute de 154'56'10" e distância de 3.911,27m,
chega-se ao Marco 429·AR, situado na margem esquerda do Igarapé Leandro; deste, seguindo pela margem do referido Igarapé,
com distância de 8.441,76m, chega-se ao Marco 607-AR, situado
na margem esquerda do Igarapé Leandro; deste, com azimute de
277°04'02" e distância de 2.462,13m, chega-se ao Marco 169-H,
ponto inicial da descrição deste perímetro (Fonte de referência:
carta DSG, folhas SB.22-X-C-VI e SB.22-X-D-IV, escala:
1/100.000, ano 1989).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3~ O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista
no Decreto-Lei n:' 554, de 25 de abril de 1969.
Art.

4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
103~

Brasília, 6 de março de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera Mano Filho

(3) DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1991
Distribui os Efetivos de Oficiais da
Ativa para a Força Aérea Brasileira, a vigorar em 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV do art. 84 da Constituição e tendo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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em vista o disposto no inciso I do art. 2? da Lei n:' 6.837, de 29
de outubro de 1980, alterada pelas Leis n:' 7.130, de 26 de outubro de 1983, e n:' 7.200, de 19 de junho de 1984,
DECRETA:
Art. I? São distribuídos, para o ano de 1991, os seguintes
Efetivos da Força Aérea Brasileira:

I

-

Oficiais de Carreira
a) Oficiais Generais

~

Eng

Av

Med

Int

Total

Quadros

7

7

Tenente- Brigadeiro

23

Major-Brigadeiro

20

Brigadeiro

33

4

5

4

46

Total

60

5

6

5

76

b) Oficiais Superiores, Intermediários e Subalternos
Postos

Cel

Tcel

Maj

Cap

lTen

2Ten

Total

214

2.484

Quadros

Aviadores

188

359

490

560

673

Engenheiros

20

32

50

170

89

Intendentes

52

133

195

305

148

Médicos

30

60

110

331

162

693

5

11

33

51

101

Farmacêuticos

361
86

919
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II -

Oficiais do Quadro Complementar

~

lTen

2Ten

Total

141

59

200

Quadros

Complementar

Art. 2? Os efetivos de Oficiais Capelães serão fixados de
acordo com o art. 8? da Lei n? 6.823(1), de 29 de junho de 1981,
alterado pela Lei n? 7.672 121, de 23 de setembro de 1988.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):48, abr.ljun. 1981.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):106, jul./set. 1988.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 13 de março de 1991; 170? da Independência
e 103? da República.
FERNANDO COLLOR

Sócrates da Costa Monteiro

(41

DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Exército,
crédito suplementar no valor de Cr$
1.000.000.000,00, para reforço de doteçõee
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6? inciso V, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de Cr$1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessarros à execução do disposto
no artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado

no DO de 14.3.1991, pág. 4606.
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(5) DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Exte.
rioree, crédito suplementar no valor de Cr$
58.828.000,00, para reforço de dotações con-

signadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n:' 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
Cr$58.828.000,OO (cinqüenta e oito milhões, oitocentos e vinte e
oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos esta publicados no

no de

14.3.1991, pég. 4607.

(6) DECRETO DE 13 DE MARÇO DE 1991
Prorroga o prazo concernente aos tra·
balhos de garimpagem na localidade de Serra Pelada.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 3? da Lei n? 7.194, de 11 de junho de 1984, com a redação a ele dada pela Lei n:' 7.599, de 15 de maio de 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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DECRETA:
Art. I? É prorrogado, até 11 de junho de 1991, o prazo fixado ao término dos trabalhos de garimpagem na localidade de
Serra Pelada, no Estado do Pará.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se apenas,
aos trabalhos desenvolvidos, exclusivamente, por garimpagem.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(7) DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1991
Fixa os preços mínimos básicos para tinanciamento e/ou aquisição de produtos
agrícolas da safra de verão 1990/91 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n? 79, de 19 de dezembro de
1966,
DECRETA:
Art. I? São fixados os preços mínimos básicos para os
produtos agrícolas da safra de verão 1990/91, conforme Anexo I
deste decreto.
Parágrafo único. As especificações, os prazos de validade
e o início de vigência dos preços mínimos fixados por este decreto são os indicados no anexo mencionado no caput deste artígo.
Art. 2? Os preços mínimos serão assegurados aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres da incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e
da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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observadas as normas operacionais divulgadas pela Companhia
Nacional de Abastecimento (CNAj.
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal
(AGF), deverão ser observadas as especificações constantes da
classificação oficial.
(FI. 02 - Decreto que fixa os preços minimos para financiamento e/ou aquisição de produtos agrícolas da safra de verão
1990/91 e dá outras providências).
Art. 3? É fixado, no âmbito da Politica de Garantia de
Preços Mínimos, um referencial específico para financiamento à
estocagem de produtos agrícolas que não contem com a garantia
de aquisição dos excedentes de produção por parte do Governo,
denominado Valor de Financiamento, conforme Anexo II deste
decreto.
Parágrafo único. Os Valores de Financiamento para as sementes, não definidos no Anexo lI, serão compostos do preço
mínimo do produto-grão, considerados a melhor classe e o melhor tipo, acrescidos dos adicionais relativos ao custo de produção de sementes e aos custos de recepção, limpeza, seleção,
classificação e embalagem, segundo cálculos a serem elaborados
pela Companhia Nacional de Abastecimento (CNAj, à época do
início do plantio da safra.

Art. 4? Observada a legislação pertinente, o Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, ouvido o Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária, expedirá instruções disciplinando a atuação do Governo Federal na regularização dos mercados e estabilização dos preços agrícolas.
§ 1? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
definirá, a cada ano- safra, os produtos e as regiões produtoras
submetidas à disciplina de que trata este artigo.
§ 2? Ao expedir as instruções a que se refere este artigo, o
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento delimitará
uma faixa de preços de livre mercado para cada produto, que
terá como piso os preços mínimos oficiais e como teto um preço
a ser divulgado antes do início da safra.
§ 3? Para o cálculo do preço referido na parte final do parágrafo anterior, será considerada a média de uma amostra de
até sessenta meses de preços reais a nível de atacado, acrescida
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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de margem percentual de até quinze por cento para cada produto ou região.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Ficam revogados o Decreto n? 95.76811), de 3 de
março de 1988, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antonio Cabrera
Os anexos estão publicados no DO de 19.3.1991, pág. 4917.

(8)

DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS),
área de terra necessária à construção do
açude público Trussu, nos Municípios de
Acopiara e Iguatu, Estado do Ceará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 5?, letras d e p do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956, combinado com o art. 4? da Lei n? 4.593, de 29
de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCSI área de terra e respectivas benfeitorias, tituladas a diversos particulares, com aproximadamente 4.378,07
(quatro mil, trezentos e setenta e oito hectares e sete ares),
abrangida pela bacia hidráulica e faixa seca do açude público
(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):200, jan/mar. 1988.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Trussu, localizado nos Municípios de Acopiara e Iguatu, Estado
do Ceará, de acordo com a planta constante do Processo n?
21000.00285/91-14, necessária à construção do referido reservara.
rio, assim descrita:

O polígono tem seu início no P-l, localizado na ombreira esquerda da barragem, de coordenadas (UTM) de latitude
9.302.520m e longitude 453.140m, implantado a urna distância de
2.000m a noroeste do Distrito de Suassurana; neste P-l torna-se
o azimute 51'15' e segue a urna distância de 273,99m até encontrar o P-2; neste faz um ângulo interno de 111'40' e segue a urna
distância de 1.200,30m até encontrar o P-3; neste faz um ângulo
interno de 241'55' e segue a urna distância de 558,07m até encontrar o P·4; neste faz um ângulo interno de 116'45' e segue a urna
distâncía de 2.230,17m até encontrar o P-5; neste faz um ângulo
interno de 108'25' e segue a urna distância de 762,99m até encontrar o P-6; neste faz um ângulo interno de 270'00' e segue a urna
distâncía de 1.638,45m até encontrar o P-7; neste faz um ângulo
interno de 235'35' e segue a urna distância de 906,56m até encontrar o P·8; neste faz um ângulo interno de 121'25' e segue a urna
distância de 1.488,90m até encontrar o P-9; neste faz um ângulo
interno de 146'45' e segue a urna distância de 1.882,94m até encontrar o P-I0; neste faz um ângulo interno de 141'40' e segue a
urna distância de 1.063,75m até encontrar o P-11; neste faz um
ângulo interno de 72'32' e segue a urna distância de 1.881,54m
até encontrar o P-12; neste faz um ângulo interno de 258'45' e
segue a urna distância de 1.656,67m até encontrar o P-13; neste
faz um ângulo interno de 127'13' e segue a urna distância de
1.298,20m até encontrar o P-14; neste faz um ângulo interno de
121'20' e segue a urna distância de 3.315,19m até encontrar o P15; neste faz um ângulo interno de 265'00' e segue a urna distância de 3.863,98m até encontrar o P-16; neste faz um ângulo interno de 244'00' e segue a urna distância de 812,59m até encontrar
o P-17; neste faz um ângulo interno de 117'50' e segue a urna
distância de 1.796,60m até encontrar o P-18; neste faz um ângulo
interno de 143'00' e segue a urna distância de 1.082,10m até encontrar o P-19; neste faz um ângulo interno de 61'40' e segue a
urna distância de 1.648,31m até encontrar o P-20; neste faz um
ângulo interno de 228'30' e segue a urna distância de 3.031,93m
até encontrar o P-21; neste faz um ângulo interno de 110'00' e
segue a urna distância de 2.789,44m até encontrar o P-22; neste
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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faz um ângulo interno de 245'30' e segue a uma distância de
757,81m até encontrar o P-23; neste faz um ângulo interno de
110'00' e segue a uma distância de 1.893,08m até encontrar o P24; neste faz um ângulo interno de 90'30' e segue a uma distância de 220,38m até encontrar o P-1, inicial do polígono de coordenadas (UTM) de latitude 9.302,520m e longitude 453.140m, estando, assim, fechado o polígono, cuja área total é de 4.378,07ha
e perimetro total de 37.994,54m, não existindo, no seu interior,
nenhuma área pertencente aos domínios da União, Estado ou
Município.
Art. 2? Fica autorizado o DNOCS a promover, com recursos, de sua dotação orçamentária, a desapropriação de que trata
este decreto, podendo, para efeito de imissão de posse, alegar a
urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera

(9) DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 1991
Confere ao Capitão Músico da Aeronáutica João Nascimento o título de «Petrono dos Músicos da Aeronáutica».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e XXI, da Constituição, e
considerando a valiosa contribuição e dedicação devotada à
Aeronáutica Brasileira, ao compor o Hino dos Aviadores,
DECRETA:
Art. 1? É conferido ao Capitâo Músico da Aeronáutica
João Nascimento o título de Patrono dos Músicos da Aeronáutica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publj.
cação.
Brasília, 20 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro

(10)

DECRETO DE 21 DE MARÇO DE 1991
Instituí o Programa do Artesanato Brasileiro e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 57 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído no Ministério da Ação Social, sob a
supervisão da Secretaria Nacional de Promoção Social, o Programa do Artesanato Brasileiro, com a finalidade de coordenar
e desenvolver atividades que visem valorizar o artesão brasileiro, elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico, bem assim desenvolver e promover o artesanato e a empresa
artesanal.
Art. 2? O Programa do Artesanato Brasileiro contará com
recursos ,provenientes do orçamento do Ministério da Ação Social' e de outras fontes alternativas.
Art. 3? O Ministério da Ação Social expedirá as instruo
ções necessárias à execução do disposto neste decreto.

Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.vabr. 1991.
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Art. 5? Revogam-se o Decreto n? 80.098111, de 8 de agosto
de 1977, e os arts. I?, 2?, 3?, 5? e 8? do Decreto n? 83.290121 de 13
de março de 1979.
Brasília, 21 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Margarida Procópio

(11)

DECRETO DE 21 DE MARÇO DE 1991
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado

Fazenda Cachoeira Preta, situado nos Municípios de Marabá e Curionópolis, Estado
do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20, itens
I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural
denominado Fazenda Cachoeira Preta, com área de 2.610,2546ha
(dois mil, seiscentos e dez hectares, vinte e cinco ares e quarenta e seis cent.iaresl, situado aos Municípios de Marabá e Curionópolis, Estado do Pará.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: partindo do Marco l38-H, situado entre as
Fazendas Cocal e Sereno, ocupada respectivamente, por Neuza
Pádua de Oliveira e Luiz Humberto de Oliveira, com coordenadas geográficas longitude 49'31'39"WGr. e latitude 05'55'25"
Sul, com azimute de 12°46'07" e distância de 8.047,Olm, chegase ao Marco MP-1435; deste, com azimute de 52°22'44" e distân(1) Coleção das Leis. Brasília, (6):210, jul./set. 1977.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (2):205, jan./mar. 1979.
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cia de 654,79m, chega-se ao Ponto MP-1449; deste, com azimute
de 129°40'27" e distância de 205,46m, chega-se ao Ponto MP1452; deste, com azimute de 76°36'04" e distância de 115,13m,
chega-se ao Marco 13; deste, com azimute de 97°33'18" e distância de 153,26m, chega-se ao Ponto MP-1457; deste, com azimute
de 29°47'34" e distância de 189,51m, chega-se ao Ponto MP-1461;
deste, com azimute de 313°37'08" e distância de 305,7lm, chegase ao Ponto MP-1467; deste, com azimute de 31"01'30" e distância de 192,78m, chega-se ao Ponto MP-1472; deste, com azimute
de 82°29'32" e distância de 2.252,10m, chega-se ao Ponto MP1516; deste, com azimute de 113' 54'26" e distância de 420,99m,
chega-se ao Marco MP-1523; deste, com azimute de 147°05'47" e
distância de 535,91m, chega-se ao ponto AR-322; deste, com azimute de 150°51'15" e distância de 748,76m, chega-se ao Ponto
AR-338; deste, com azimute de 150°18'44" e distância de
1.500,12m, chega-se ao Ponto AR-362; deste com azimute de
155'22'21" e distância de 378,84m, chega-se ao Ponto AR-37l;
deste, com azimute de 154°37'01" e distância de 419,67m, chegase ao Marco 378-AR; deste, com azimute de 256°15'31" e distância de 4.257,96m, chega-se ao Marco 84-AB; deste, com azimute
de 190'41'20" e distância de 4.962,57m, chega-se ao Marco 169H; deste, com azimute de 276'37'52" e distância de 2.002,48m,
chega-se ao Marco 138-H, ponto inicial da descrição deste
perímetro. (Fonte de referência: cartas DSG, folhas SB. 22-X-CVI e SB.22-X-D-IV, escala: 1:50.000)
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista
no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de março de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zebr. 1991.
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(12)

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 1991
Reabre ao Ministério da AÇão Social,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro
de 1990, os créditos especiais abertos pelos
Decretos n?s 99.636(1), de 24.10.90 e 99.857(2),
de 20.12.90.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no
§ 2?, do art. 167, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam reabertos em favor do Ministério da Ação
Social, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1990, os
créditos especiais autorizados pelas Leis n?s 8.083, de 19 de outubro de 1990, e 8.118, de 14 de dezembro de 1990, e abertos respectivamente pelos Decretos n?s 99.636, de 24 de outubro de
1990, e 99.857 de 20 de dezembro de 1990, no valor total de
Cr$1.616.586.000,00 (um bilhão, seiscentos e dezesseis milhões,
quinhentos e oitenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 22 de março de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(13) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou inetituição de servidão administrativa, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. {Petrobrás}
os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3323, set./out. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(6):4139, nov./dez. 1990.
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vista o disposto no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de
1953, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, no Decreto-Lei n? 1.075,
de 22 de janeiro de 1970, e o que consta do Processo Minfra n?
29000.019033/90-53,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão
administrativa, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os imóveis constituídos. de terras e benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens de domínio público, compreendidos na faixa e área de terras situadas no Município de
Guamaré, no Estado do Rio Grande do Norte, necessários à
construção do emissário, dutos e instalações complementares,
do Pólo Industrial de Guamaré, os quais se encontram relacionados neste decreto e assinalados na planta e desenho constantes do Processo Minfra n? 29000.019033/90-53.
Parágrafo único. As áreas e faixas de terras a que se refere este decreto, com aproximadamente 677.805,37m2, assim se
descrevem e caracterizam:
Faixas de terras
A primeira faixa de domínio com aproximadamente
34.439,28m 2 e 2.869,94m de comprimento, que se inicia na Estaca
P-OA de coordenadas UTM N=9.432.816,254 e E=790.333,380,
localizada na interseção do eixo desta faixa com a cerca que
serve de divisa entre o Pólo Industrial de Guamaré, de propriedade da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) e imóveis particulares. A partir deste ponto a faixa de domínio se desenvolve
com largura constante de 12,OOm segundo seu eixo central, em
linha reta, com rumo 11 41'35"NE, numa extensão de 2.660,75M
até atingir a Estaca P.53A + lO,75m, de coordenadas UTM
N=9.435.421,785 e E=790.872,635. A partir deste ponto segue em
linha reta, com rumo OS 00' NE, numa extensão de 209,19m até
atingir o ponto localizado na Estaca P.56A +48,44m, de coordenadas UTM N=9.435.628,939 e E=790.901,749. A segunda faixa
de domínio com aproximadamente 85.969,50m 2 e 2.S65,65m de
comprimento, que se inicia na Estaca P·OB de coordenadas
UTM N=9.432.830,032 e E=790.284,150, localizada na interseção

1.
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do eixo desta faixa com a cerca que serve de divisa entre o Pólo
Industrial de Guamaré, de propriedade da Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrás) e imóveis particulares. A partir deste ponto, a
faixa de domínio se desenvolve com largura constante de 30,OOm
segundo. seu eixo central, em linha reta, com rumo 11 41'35"
NE, numa extensão de 2.657,23m até atingir a Estaca P-1S, de
coordenadas UTM N=9.435.432,121 e E=790.S22,693. A partir
deste ponto segue em linha reta com rumo 08 OO"NE numa extensão de 20S,42m, até atingir o ponto localizado na Estaca P-2B
de coordenadas UTM N=9.435.638,513 e E=790.851,699, encerrando a presente descrição, tudo de conformidade com o DE3404.09-5320.942-PNS-00l - Rev. A.

2. Areas de terras
A primeira, de formato irregular, medindo 59.317,5m 2 , que se
define pelos vértices P-7 de coordenadas UTM N=9.435.627,222
e E=790.898,374, P-8 de coordenadas UTM N=9.436.635,705 e
E=791.004,219, P-13 de coordenadas UTM N=9.436.644,906 e
E=791.005,lS5 e P-14 de coordenadas UTM N=9.436.620,607 e
E=791.0S2,441, P-15 de coordenadas UTM N=9.436.60S,OS5 e
E=791.0S9,074, P-16 de coordenadas UTM N=9.436.451,689 e
E=791.079,500, P-17 de coordenadas UTM N=9.435.649,917 e
E=790.912,075 e P-1S de coordenadas UTM N=9.435.623,443 e
E=790.909,300. A segunda, de formato irregular, medindo
498.079,OSm, que se define pelos seus vértices P-10A de coordenadas UTM N=9.435.648,32S e E=790.714,069, PoSA de coordenadas UTM N=9.436.751,545 e E=790.638,0l9, P-19 de coordenadas UTM N=9.436.906,953 e E=790.159,691 e P-20 de coordenadas UTM N=9.435.6S6,945 e E =790.377,739, P-21 de coordenadas UTM N=9.435.435,161 e E=790.S08,004 e P-22 de coordenadas UTM N=9.435.640,220 e E =790.836,791, encerrando a presente descrição, tudo de conformidade com o DE-3404.095320.942-PNS-001 - REV. A.
Art. 2? A Petrobrás fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente. as desapropriações ou instituições de servidão administrativa a que se
refere o artigo I? deste decreto.
Art. 3? A Petrobrás. no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este decreto, poderá alegar urgência para efeito da prévia imissão na posse, nos termos do artigo 15 do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 1956,
e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva

(14)

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão administrativa, em tevor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás),
os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro
de 1953, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, no Decreto-Lei n?
1.075, de 22 de janeiro de 1970, e o que consta do Processo Minfra n? 29000.001431/91-77,
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão
administrativa, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens de domínio público, compreendidos nas áreas de terras situadas no Município de Piraí,
no Estado do Rio de Janeiro, e no Município de São José do
Barreiro, no Estado de São Paulo, necessário à instalação de
válvulas para o oleoduto Guararema/Volta RedondalReduc, os
quais se encontram relacionados neste decreto e assinalados na planta e desenho constantes do Processo Minfra n?
29000.001431/91-77 .
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Parágrafo único. As áreas de terras a que se refere este
decreto, com 2.497,62m 2 , assim se descrevem e caracterizam:
1. Areas para instalação da válvula VR=650.0049
A primeira, de formato de um quadrilátero, medindo
870.00m 2 , destinada à instalação da válvula VE=650.0049 do
oleoduto Guararema/Volta Redonda/Reduc, partindo do vértice do Ponto 1, de coordenadas UTM N=7.500.430,291 e
E=618.262,992, seguindo em linha reta com rumo NE 44° 51'59"
até o Ponto 2, de coordenadas UTM N=7.500.456,940 e
E=618.289,517, seguindo em linha reta com rumo NW 57°47'23"
até o Ponto 3, de coordenadas UTM N=7.500.469,546 e
E=618.269,507, seguindo em linha reta com rumo 44°52'02" SW
até o Ponto 4, de coordenadas UTM N=7.500.442,756 e
E=618.242,841, voltando com rumo 55°15'36" ao Ponto 1, de
coordenadas UTM N=7.500.430,291 e E=618.262,992, situada em
imóvel particular, no Município de Piraí, no Estado do Rio de
Janeiro. A segunda, de formato irregular, medindo 427,62m 2 ,
partindo do Ponto 5, de coordenadas UTM N=7.500.444,714 e
E=618.277,348, seguindo em linha reta com rumo SE 58°40'21"
até o Ponto 6, de coordenadas UTM N=7.500.439,404 e
E=618.286,072, seguindo em linha reta com rumo SE 23°30'14"
até o Ponto 7, de coordenadas UTM N=7.500.377,626 e
E=618.312,939, seguindo em linha reta com NW 16°27'08" até o
ponto 2, de coordenadas UTM N=7.500.545,940 e E=618.289,517,
voltando em linha reta com rumo 44°15'59" até o Ponto 5, de
coordenadas UTM N=7.500.444,714 e E=618.277,348.
2.

Area para instalação da válvula VE =650037

Área de terra, de formato retangular medindo 600m 2 , destinada à instalação da válvula VE=6500037 do oleoduto Guararema/Volta Redonda/Reduc, partindo do Ponto 1, de coordenadas
UTM N=7.499.596,456 e E=552.984,044, seguindo em linha reta
com rumo 74°59'23" NE até o Ponto 2, de coordenadas UTM
N=7.499.604,226 e E=553.013,020, seguindo em linha reta com
rumo 15°00'37" SE até o Ponto 3, de coordenadas UTM
N=7.499.584,908 e E =553.018,200, seguindo em linha reta com
rumo 74°59'23" SW até o Ponto 4, de coordenadas UTM
N=7.499.557,138 e N=552.989,244, voltando em linha reta com
rumo 15°00'37" NW até o Ponto 1, de coordenadas UTM
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N=7.499.596,456 e E =552.984,044, situada em imóvel particular,
no Município de São José do Barreiro, no Estado de São Paulo.
3.

Área para instalação da válvula VE =650036

Área de terra, de formato retangular, medindo 600m 2 , destinada à instalação da válvula VE=650036 do oleoduto Guararema/Volta Redonda/Reduc, partindo do Ponto 1, de coordenadas
UTM N=7.497.482,182 e E=534.361,178, seguindo em linha reta
com rumo de 74'26'41" SE até o Ponto 2, de coordenadas UTM
N=7.491.474,137 e E=534.390,079, seguindo em linha reta com
rumo 15'33'19" SW até o Ponto 3, de coordenadas UTM
N=7.497.454,67 e N=534.384,716, seguindo em linha reta com rumo 74'26'41" NW até o Ponto 4, de coordenadas UTM
N=7.497.462,915 e E=534.355,815, voltando em linha reta com rumo 15'33'19" NE ao Ponto 1, de coordenadas UTM
N=7.497.482,182 e E=534.361,178, situada em imóvel particular,
no Município de São José do Barreiro, no Estado de São Paulo.
Art. 2? A Petrobrás fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão administrativa a que se
refere o artigo 1? deste decreto.
Art. 3? A Petrobrás, no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este decreto, poderá alegar urgência para efeito da prévia imissão na posse, nos termos do artigo 15 do
Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 1956,
e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.

Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
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(15) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão administrativa em te.
vor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás),
os imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de
1953, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, no Decreto-Lei n? 1.075,
de 22 de janeiro de 1970, e o que consta do Processo Minfra n?
29000.001948/91-01,
DECRETA:
Art. 1? Ficam declarados de utilidade pública, .para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão
administrativa, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens de domínio público, compreendidos na faixa e área de terras situadas no Município de
Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo, necessárias à implantação da Estação Repetidora de Itapeva, para o Gasoduto
Rio/São Paulo (Gaspal) e para o Sistema Integrado de Telecomunicações da Petrobrás.
Parágrafo único. A faixa e área de terras a que se refere
este decreto, com aproximadamente 1.000m 12), assim se descrevem e caracterizam:

1. Faixa de Terra
Com 100m2 , destinada à construção de estrada de acesso à
Estação Repetidora de Itapeva, largura constante de 5,OOm e extensão total de 20,OOm, partindo do ponto 1, de coordenadas
UTM N=7.481.997,716 e E =445.952,106, seguindo com azimute
de 209"18'39" até o Ponto 4, de coordenadas UTM
N=7.481.986,119 e E=445.945,595 seguindo com azimute de
Col. Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605·9.47. mar./a,br.

19f)~.

824
238'18'38"até o Ponto 3, de coordenadas UTM N=7.481.991,659
e E=445.954,570, seguindo com azimute de 209'18'38", até o
Ponto 2, de coordenadas N=7.482.005,000 e E=445.962,060, situada em imóvel particular no M unicípío de Pindamonhangaba,
no Estado de São Paulo.
2. Área de Terra
Com 900m 2 , e formato de um quadrado regular, destinada à
instalação de Estação Repetidora, contígua à faixa anteriormente descrita, partindo do Ponto 5, de coordenadas UTM
N=7.481.982,809 e E =445.940.234, seguindo com azimute
148'18'38", até o Ponto 6 de coordenadas UTM N=7.481.957.281'
e E=445.955.993, seguindo com azimute de 58'18'38" até o Ponto 7 de coordenadas UTM N=7.481.973,040 e E=445.981,520, seguindo com azimute de 328'18'38" até o Ponto 8 de coordenadas
UTM N=7.481.998,567 e E=445.965,760, retornando com azimute
de 238'18'38" ao Ponto 5 já citado, de coordenadas UTM
N=7.481.982,809 e E =445.940,234, no Município de Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo.

Art. 2? A Petrobrás fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente. as desapropriações ou instituições de servidão administrativa e que se
refere o artigo I? deste decreto.
Art. 3? A Petrobrás, no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este decreto, poderá alegar urgência para efeito da prévia imissão na posse, nos termos do artigo 15 do
Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 1956,
e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Ozires Silva
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605·947, mar.labr. 1991.
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(16) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991

Declara de utilidade pública. para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor
da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.
(Ferroeste), imóveis constituídos de terra,
benfeitorias, acessões e outros bens situados em diversos Municípios, no Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 5?, letra i, e 6? do Decreto-Lei ri?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956, e no Decreto-Lei n:' 1.075, de 22 de janeiro de
1970, e o que consta do Processo n? 20000.008335/89-89,
DECRETA:
Art. i? Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão
de passagem, em favor da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.
(Ferroeste), os imóveis constituidos de terras, benfeitorias,
acessões e outros bens de propriedade particular, assim como o
domínio útil dos terrenos porventura. foreiros situados nos Municípios de Guarapuava, Cantagalo, Laranjeiras do Sul, Guaraniaçu, Campo Bonito, Catanduvas, Nova Santa Rosa, Cascavel,
Toledo, Assis Chateaubriand, Palotina, Terra Roxa e Guaira,
todos no Estado do Paraná, necessários à construção, operação
e segurança do trecho ferroviário Guarapuava-Cascavel-Guaira,
imóveis esses representados pelas faixas de terrenos assinalados em mosaico cartográfico. a partir da restituição aerofotogramétrica na escala de 1:250.000 e 1:100.000, conforme plantas
constantes do Processo n:' 20000.008335/89-89 e projeto geométríco da ferrovia.
Art. 2? As faixas de terra compreendidas no presente deereto têm as seguintes delimitações:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,' Brasília, i83(2):605·947, mar.vabr. 1991.
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Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroestel
Projeto de Desapropriação - Lote 1 de Construção

Lado

Estacas

Esquerdo

15.00

10,000 a 10,006

31.00

10,007
10,008

35.00
35.00
35.00
43.00
SO.OO
45.00
32.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
18.00
20.00
22.00
24.00
25.00
27.00
29.00
30.00
22.00
22.00
22.00
22.00
20.00
17.00
15;00
15;00
33.00
33 ..00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00

10,009
10,01(1 a 10,055
10,056

10,057 a 10,085
10,086
10,087
10,088
10,089
10,090
10,091
10,092
10,093 a 10,102
10,103
10,104
10,105 a 10,111
10,112
10,113
10.114
10,115
10,116
10,117
10,118
10,119
10,120
10,121
10,122
10,123
10,124
10,125
10,126
10,127
10,128
10,129 a 10,132
10,133
10,134
10,135
10,136
10,137
10,138
10",139
10,140
10,140

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

15.00
15.00
31.00

17.00
22.00
26.00
27.00
28.00

15.00
36.00
43.00
50.00

45.00
32.00
19.00
18.0'0
17.00

15.00
15.-oQ
15.00
16.00
18.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
15.00
33.00
33.00
34.00
34.00
34.00
35.00
35.00
35.00
35.00

30.00
22.00
31.00
15.00
20.00
22.00
22.00
22.00
22.00
19.00
16.00
15.00
30.00
15.00
30.00
38.00
40.00
40.00
36.00
32.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
27.00
60.00
26.00
28.00
28.00
27.00
27.00
26.00
45.00
30.00
38.00
.\2.00

Estacas

10,200 a 10,204
10,205

10,206
10,207

10,208
10,209
10,210
10,211
10,212 a 10,256
10,257
10,258
10,259
10,260
10,261
10,262
10,263
10,264 a 10,274
10,279 a 10,284
10,285
10,286
10.287
10,288
10,289
10,290
10,291
10,292
10,293 a 10,313
10,314
10,315
10,316
10,317
10,318
10,319
10,320=10,400
10,400 a 10,500
10,501
10.502
10,503
10,504
10,505
10,506 a 10,545
10,546 a 10,560
10,561 a 10,573
10,574
10,575
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Lado
Direito

15.00
39.00
37.00
35.00
30.00
23.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
24.00
20.00
15.00
15.00
30.00
30.00
35.00
38.00
38.00
38.00
38.00
35.00
32.00
20.00
30.00
30.00
30.00
20.00
20.00
15.00
15.00
30.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
40.00
26.00
36.00
38.00
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Lado

Estacas

Esquerdo

15.00
20.00
15.00
20.00
20.00
19.00

18.00
48.00
45.00
40.00
31.00
22.00
15.00
17.00
19.00
21.00
22.00
21.00
20.00
18.00
17.00
15.00
28.00
28.00
21.00
20.00
15.00
24.00
24.00
20.00
15.00
15.00
15;00
17.00
19.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
15.00
18.00

10,142 a 10,171
10,172 a 10,184
10,185 a 10,193
10,196
10,197
10,198
10,199
10,595
10,596
10,597
10,598
10,599 a 10,635
10,636 a 10,651

10,652
10,653
10,654
10,655
10,656
10,657
10,658
10,659
10,660
10,663
10,890
10,892
10,893
10,894
10,908
10,909
10,918
10,917
10,920
10,921
10,926
10,927
10,928
10,935
10,936
10,937
10,938
10,939
10.994
10,995
10,996
10,997
10,998
10,999
11,004
11,009

a 10,672
a 10,889
a 10,891

a 10,907
a 10,917

a 10,925
a 10,934

a 10,993

a 11,003
a 11,008

Lado
Direito

15.00
20.00

15.00
15.00

15.00
15.00
15.00
52.00
52.0Cl
43.00
34.00
15.00
15.00
20.00
20.00
20.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
15.00
28.00
24.00
20.00
15.00
20.00
24.00
24.00
24.00
20.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
23.00
25.00
27.00
29.00
31.00
33.00
15.00
15.00

Lado

Estacas

Esquerdo

45.00
48.00
49.00
48.00
50.00
50.00
SO.OO
24.00
15.00
18.00
21.00
23.00
19.00
15.00
16.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
24.00
15.00
15.00
20.00
15.00
20.00
18.00
15.00
15.00
20.00
19.00
17.00
15.00
21.00
27.00
33.00
38.00
34.00
29.00
25.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00

10,576
10,577
10,578
10,579
10,580
10,581
10,582 a 10,594
11,031

n,D32 a 11,106
11,107
11,108
11,109
11.110
11,111
11,164
11,165
11,166
11,167
11,168
11,169
11,170
11,173
11,176
11,202
11,203
11,207
11,208
11,209
11,210
11,234
11,235
11,236
11,237
11,268
11,269
11,270
11.271
11,272
11,273
11,274
11,275
11,276
11,277
11,278
11.279
11,280
11,317
11,318
11,319

a 11,163

a 11,172

a 11,174
a 11,201
a 11,206

a 11,233

a 11,267

a 11,316

Lado
Direito

40.00
42.00
44.00
46.00
48.00
50.00
52.00
22.00
15.00
19.00
22.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
22.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
20.00
19.00
17.00
15.00
20.00
19.00
17.00
15.00
21.00
27.00
33.00
38.00
35.00
31.00
27.00
23.00
19.00
15.00
15.00
15.00
15.00
22.00
29.00
36.00
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Lado

Estacas

Esquerdo

21.00
24.00
21.00
18.00
15.00
15.00
17.00
19.00
21.00

11,010
11,011
11,012
11,013
11,014 a 11,025
11,026
11,027
11,028
11,029
11,030
11,344
11,345
11,346
11,347

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

15.00
15.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

15.00
15.00
15.00
16.00

11,348
11,349

16.00
17.00
17.00
20.00
19.00
22.00
25.00
28.00
33.00
38.00

43.00

11,350 a 11,352

43.00

42.00
38.00
34.00
32.00
30..00
28.00
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
15.00
25.00
35.00
35.00
35.00
33.00
30.00
28.00
25.00
23.00
20.00
22.00
24.00
25.00
24.00
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00.

11,353

43.00
40.00
36.00
32.00
28.00
27.00
25.00
23.00
21.00
19.00
17.00
15.00
28.00
33.00
39.00
44.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

2,3.00
17.00
18.00
19.00
20.00
28.00
36.00

11,354
11,355
11,356
11,357
11,358
11,359
11,360
11,361
11,362
11,363
11,364 a 11,366
11,367
11,368
11,369
11,370 a 11,378
11.379
11,380
11,381
11,302
11,383
11,384
11,385
11,386
11,387
11,388
11,389
11,390
11,391
11,392
11,393
11,394

15.00
21.00
24.00
26.00
28.00
30.00
32.00
28.00
24.00
20.00
15.00
25.00
34.00
34.00
23.00
17.00
23.00
28.00
15.00
28.00
22.00
15.00
30.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
25.00
25.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00

Estacas

11,320
11,331
11,332
11,333
11,334
11,335
11,336
11,337
11,338
11,339
11,419
11,420
11,421
11,422
11,423
11,424
11,425
11,426
11,427
11,428
11,438
11,439
11.440
11,441
11,446
11,455
11,457
11,458
11,466
11,467
11,468
11,477
11,478
11,480
11,481
11,482
11,483
11,484
11,485
11,486
11,487
11,488
11,489
11,490
11,491
11,492
11,493
11,494
11,495

a 11,330

a 11,343

a 11,437

a 11,445
a 11,455
a 11,465
a 11,476
a 11,479
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Lado
Direito

42.00
41.00
39.00
37.00
35.00
34.00
32.00
30.00
28.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
20.00
23.00
25.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
23.00
23.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
21.00
23.00
26.00
29.00
31.00
34,00
36.00
34.00
31.00
28.00
25.00
22.00
24.00
26.00
28.00

829

Lado
Esquerdo

17.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00
15.00
18.00
15.00
15.00
22.00
22.00
15.00
16.00
17.00
18.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
22.00
19.00
15.00
19.00
23.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
21.00
15.00
32.00
21.00
20.00
18.00
15.00
30.00
38.00
37.00
35.00
34.00
32.00

Estacas

11,395
11,396
11,397

11,398
11,399
11,400

11.401
11,402

11,403
11,404

11,405
11,406 8 11,417
11,418
11,513
11,514 a 11,516
11,517
11,518
11,519 a 11,522

11,523
11,524
11,525
11,526
11,527
11,528
11,529
11,530
11,531
11,532
11,533
11,534
11,535
11,536
11,537
11,538
11,539
11,540
11,541
11,542
11,575
11,590
11,591
11,597
11,598
11,608
11,609
11,614
11,615
11,616
11,617

a 11,574
a 11,589
a 11,596
a 11,607
a 11,613

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

15.00
15.00
15.00
18.00
20.00
23.00
25.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
15.00
18.00

24.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
25.00
22.00
19.00
17.00
17.00

15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.00
19.00
19.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
18.00
21.00
24.00
26.00
26.00
23.00
19.00
15.00
30.00
23.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
24.00
25.00
27.00
28.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
15.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
22.00
22.00
22.00

Estacas

11,496
11,497

11,498
11,499

11,500
11,501 a 11,505

11,506

Lado
Direito

29.00
31.00
33.00
35.00
36.00
26.00
32.00

11,507
11,508
11,509
11,510
11,511
11,512

30.00

11,648

17.00
15.00
15.00
15.00
17.00
19.00
20.00
19.00
17.00
15.00
16.00
17.00
17.00
18.00
19.00
19.00
20.00
20.00
23.00
26.00
28.00
28.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
22.00
21.00
19.00
17.00
17.00

28.00
26.00
24.00
22.00
20.00

11,649

11,650
11,651

11,668
11,669
11,670
11,674
11,675
11,676
11,685
11,686
11,687
11,688
11,689
11,690
11,691
11,692
11,693
11,694
11,695
11,696
11,710
11,711
11,712
11,713
11,714
11,715
11,738
11,739
11,740
11,741
11,742
11,743
11,744
11,745

a 11,667
a 11,673
a 11,684

a 11,708

a 11,737
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830

Lado
Esquerdo

30.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

18.00
21.00
23.00
33.00
43.00
43.00
31.00
18.00
18.00

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00.
21.00
22.00
23.00
23.00
23.00
23.00
22.00
20.00
19.00
17.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20:00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29:00
29.00
30:00
31.00

Estacas

11,618
11,619 a
11,622
11,623
11,624
11,625 a
11,638
11,639
11,640
11,641
11,642
11,643
11,644
11,645
11,646
11,647
12,015 a
12,116
12,117
12,118
12,119
12,120
12,121
12,122
12,123
12,124
12,125
12,126 a
12,131
12,132
12,133
12,134
12,135
12,136
12,137
12,138
12,139
12,140
12,141
12,142
12,143
12,144
12,145
12,146
12,147
12,148
12,149
12,150

11,621

Lado
Direito

12,115

12,130

Estacas

22.00
22.00
19.00

11,746
11.747

17.00
17.00
15.00
20.00
24.00

15.00

28.00

16.00
15.00

11,749 a 11,897
11,898
11,899
11,900
11,901
11,902
11,903 a 12,008
12,009
12,010

15.00
15.00
20~OO

11,637

Lado
Esquerdo

32.00
36.00
40.00
44.00
40.00
20.00
19.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

16.00
17.00
18.00
17.00

21.00
27.00
32.00
28.00
24.00
20.00
49.00
51.00
52.00
54.00
56.00
57.00
59.00
60.00
53;00
45.00
37.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00
16.00
15.00
18.00
20.00
35.00
30.00
44.00
58.00
61.00
63.00
58.00
44.00

11,748

12,011
12,012
12,013
12,014
12,173
12,174
12,175
12,176
12,177
12,178
12,179
12,180
12,181
12,182
12,183
12,184 a 12,245
12,246
12,247
12,248
12,249 a 12,253
12,254 a 12,267
12,268
12,269
12,270
12,271
12,272 812;276
12,277
12,278
12,279
12,280
12,281
12,282
12,283
12,284
12,285
12,286
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Lado
Direito

16.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
17.00
16.00
15.00 .
22.00
28.00
34.00
34.00
34.00
25.00
45.00

45.00
45.00
45.00
44.00
43.00
42.00
41.00
40.00
39,00
38.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
25.00
20.00
19.00
17.00
15.00
15.00
15.00
20.00
24.00
22.00
20.00
25.00
30.00
35.00
25.00
15.00

831

Lado
Esquerdo

31.00
32.00
33.00
33.00
34.00
35.00
35.00
32.00
29.00
25.00
22.00
19.00
15.00
27.00
39.00
41.00
43.00
44.00
46.00
47.00
25.00
25.00
18.00
17.00
16.00
15.00
16.00
17.00

Estacas

12,151
12,152
12,153
12,154
12,155
12,156
12,157 a 12,159
12,160
12,161
12,162
12,163
12,164
12,165
12,166
12,167
12,168
12,169
12,170
12,171
12,172
12,337
12,338
12,339
12,340
12,341
12,342 a 12,343
12,344
12,345

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
24.00
21.00
18.00

so.oo

15.00
15.00
15.00
15.00

15.00
26.00
37.00
39.00
41.00
42.00
44.00
19.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

23.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
25.00
15.00
15.00
20.00
25.00
25.00
18.00
19.00
19.00
26.00
23.00
19.00
15.00

Estacas

12,287
12,288
12,289 a
12,307
12,308
12,309
12,310
12,311
12,312
12,313
12,314
12,315
12,316
12,317
12,318
12,319 a
12,328
15,329
12,330 a
12,336
12,346
12,347
12,348
12,349 a
12,358
12,359
12,360 a

12,306

Lado
Direito

15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
25.00

ao.oo

12,327

12,335

12,357

12,365

30.00
25.00
20.00
24.00
27.00
30.00
25.00
20.00
15.00
20.00
25.00
25.00
22.00
15.00
16.00
17.00
17.00
16.00
15.00
15.00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste)
Projeto de Desapropriação - Lote 2 de Construção

Lado
Esquerdo

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00

Estacas

Lado
Direito

Lado
Esquerdo

12,365 a 12,388
12,389
12,390
12,391
12,392
12,393
12,394 a 12,398
12,399

15.00
19.00
22.00
25.00
22.00
19.00
15.00
18.00

26.00
20.00
20.00
18.00
15.00
18.00
21.00
24.00

Estacas

Lado
Direito

12,641
12,642
12,643 a 12,647
12,648
12,649 a 12,657
12,658
12,659
12,660 a 12,664

19.00
17.00
15.00
15.00
15.00
20.00
25.00
25.00
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832

Lado

Estacas

Esquerdo

21.00
23.00

12,400
12,401

19.00
15.00
15.00
18.00

12,402
12,403

20.00

18.00
15.00
17.00
18.00
17.00
16.00
15.00

15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.00
20.00
19.00
19.00
18.00
18.00
17.00
17.00
16.00
16.00
15.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
17.00
18.00
20.00
19.00
18.00

12,404 a
12,411
12,412
12,413
12,414 a
12,513
12,514 a
12,525
12,526
12,527 a
12,584
12,585
12,586
12,587
12,588
12,589
12,590
12,591
12,592
12,593
12,594
12,595
12,596
12,597
12,598
12,599
12,600
12,601
12,602 a
12,626
12,627
12,628
12,629
12,630
12,631
12,632
12,633 a
12,636 a
12,639
12,640
12.779
12,780
12,781
12,782
12,783

Lado
Direito

21.00
23.00
21.00
12,410

12,512
12,524

12,583

12,625

12,635
638

18.00
15.00
19.00
33.00
24.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Lado

Estacas

Esquerdo

22.00
20.00
20.00
20.00

19.00
18.00
17.00
16.00

15.00
15.00
17.00
18.00
19.00

15.00
15.00
17.00
19.00

18.00
15.00

21.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
21.00
19.00
17.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
27.00
29.00
30.00
30.00
22.00
21.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

15.00
28.00
40.00
40.00
40.00
'40.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
24.00
25.00
27.00
28.00
30.00
31.00
30.00
28.00
26.00
24.00
22.00
18.00
15.00
15.00
17.00
19.00
22.00
24.00

20.00

12,665
12,666 a 12,668
12,669
12,670
12,671
12,672
12,673
12,674

12,675 a 12,687
12,688 a 12,708
12,709
12,710

12,711
12,712
12,716
12,717
12,718
12,721
12,722
12,723
12,724
12,725
12,726
12,727
12,728
12,729
12,730
12,731
12,732
12,736
12,745
12,746
12,747
12,748
12,749
12,750
12,751
12,758
12,759
12,760
12,761
12,762
12,763
12,764
20,147
20,262
20,263
20,264
20,265

a 12,715
a 12,720

a 12,735
a 12,744

a 12,757

a 12,778
a 20,261
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Lado
Direito

25.00
25.00
23.00
20.00
19.00

18.00
17.00
16.00
15.00

15.00
20.00
25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
15.00
35.00
36.00
36.00
37.00
37.00
37.00
38.00
38.00
39.00
39.00
39.00
40.00
15.00
15.00
18.00
21'.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
19.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
19.00
22.00
24.00

833

Lado

Estacas

Esquerdo

17.00
16.00

12.784
12,785

15.00

12,786 a 12826=20000
20,001 a 20,077
20,078
20,079
20,080
20,081
20,082
20.083
20.084

15.00
16.00
17.00

18.00
19.00

20.®
21.00

22.00
23.®
24.00

20,085
20,086

25.®
26.00

20,083

27.00

28.®
29.®
26.00
23.00

zi.oo

20.00
18.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
30.00

20,087
20,089
20,090
20,091
20,092
20,093
20,094
20,095
20,096
20,097
20,098
20,099
20,100
20,101
20,102
20,103 a 20,111
20,112
20,113
20,114
20,115
20,116
20,117
20,118
20,119 a 20,130
20,131
20,132
20,133
20,134
20,135 a 20,142 .
20,143
20,144
20,145
20,146
20,365

Lado
Direito

15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
19.00

19.00
20.00
20.00
21.00
21.00

Lado
Esquerdo

26.00
28.00
31.00

34.00
38.00
42.00
44.00
42.00
39.00
37.00
34.00

21.00

32.00

22.00
22.00
23.00
23.00
23.00
24.00
24.00
25.00
25.00
24.00
24.00
23.00
22.00
2LOO
20.00
18.00
16.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.00
24.00
24.00
25.00
23.00
21.00
'19.00
17.00
27.00

30.00
27.00
25.00
22.00
20.00

17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
2LOO
24.00
26.00
28.00
30.00
33.00
36.00
37.00
37.00
38.00
36.00
33.00
16.00

Estacas

20,266
20,267
20,268
20,269
20,270
20,271
20,272
20.273

20,274
20,275
20,276
20,277
20,278
20,279
20,280
20,281
20,282
20,283
20,284
20,285
20,286 a 20,308
20,309
20,310
20,311
20,312
20,313
20,314
20,315
20,316
20,317
20,318
20,319
20,320
20,321 a 20,351
20,352
20,353
20,354
20,355
20,356
20,357
20,358
20,359
20,360
20,361
20,362
20,363
20,364
20,550

Lado
Direito

26.00
29.®
32.00
35.00
28.®
41.00

44.00
42.00
40.00
38.00
36.00
34.00
32.00
30.00
27.00
25.00
23.00
21.00

18.00
17.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
25.00
24.00
22.00
20.00
18.00
17.00
15.00
17.00
19.00
2LOO
23.00
25.00
27.00
29.00
3LOO
32.00
34.00
31.00
29.00
29.00
16.00
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Lado
Esquerdo

27.00
25.00
23.00
22.00
22.00
22.00
23.00
25.00
27.00
29.00
31.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
20.00
22.00
24.00
25.00
27.00
27.00
29.00
29.00
26.00
23.00
19.00
15.00
17.00
18.00
18.00
18.00
17.00
16.00

Estacas

20,366
20,367
20,368
20,369
20,370
20,371
20,372
20,373
20,374
20,375
20,376
20,377
20,378
20,379
20,380
20,381
20,382
20,383 a 20,470
20,471
20,472
20,473
20,474
20,475
20,476
20,477
20,478
20,479
20,480
20,481
20,482 a 20,490
20,491
20,492
20,493
20,494
20,495
20,496
20,497
20,498
20,499
20,500
20,501
20,502
20,503
20,504
20,505
20,506
20,507 a 20,521
20,522
20,523

Lado
Direito

25.00
23.00
21.00

19.00
17.00
15.00
18.00
24.00
30.00
33.00
39.00
45.00
38.00
30:00
23.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.00
19.00
20.00
19.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
17.00
20.00
23.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25,00
24.00
22.00
19.00
17.00
15.00
18.00
22.00
25.00
28.00
25.00
22.00

Lado
Esquerdo

17.00
18.00
19.00
20.00
19.00
18.00
17.00
17.00
16.00

15.00
17.00
17.00
19.00
20.00
23.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
27.00
25.00
23.00
21.00
21.00
20.00
19.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
21.00
21.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
16.00
17.00

Estacas

20,551
20,552
20;553
20,554
20,555
20,556
20,557
20,558
20,559
20,560
20,602
20,603
20,604
20,605
20,606
20,607
20,608
20,609
20,610
20,611
20,612
20,613
20,614
20,615
20,616
20,617
20,618
20,619
20,620
20,627
20,628
20,629
20,630
20,631
20,632
20,633
20,634
20,635
20,636
20,637
20,638
20,650
20,651
20,652
20,653
20,684
20,685
20,686
20,687

a 20,601

a 20,626

a 20,649

a 20,683

a 20,689
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Lado
Direito

17.00
18.00
19.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
15.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
27.00
28.00
29.00
31.00
30.00
29.00
28.00
26.00
24.00
22.00
21.00
19.00
19.00
20.00
25.00
31.00
38.00
38.00
37.00
36.00
35.00
35.00
37.00
35.00
15.00
18.00
20.00
18.00
15.00
16.00
16.00
16.00
17.00

835

Lado
Esquerdo

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
17.00
18.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00

Estacas

20,524
20,525 a
20,694
20,696
20,698
20,699
20,700
20,701
20,702
20,703
20,704
20,705
20,706
20,707
20,708
20,709 a
20,712 a
20.718 a
20,720 a

20,549

20,711
20,717
20,719
20,721

Direito

Lado

Lado
Esquerdo

18.00
15.00
18.00
16.00
15.00
15.00
18.00
22.00
21.00
20.00
20.00
17.00
18.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
17.00

18.00
17.00
15.00
15.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
22.00
28.00
34.00
37.00
37.00
38.00
39.00
40.00

Estacas

20,690 a 20,692
20,693
20,695
20,697
20,722
20,723 a 20,737
20,738
20,739
20,740
20,741
20,742
20,743
20,744
20,745
20,746
20,747
20,748
20,749
20,750

Lado
Direito

18.00
18.00
17.00
16.00
16.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.00
19.00
23.00
27.00
32.00
36.00
40.00
40.00
38.00
38.00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste]
Projeto de Desapropriação - Lote 3 de Construção

Lado
Esquerdo

40.00
38.00
3;'1.00
30.00
26.00
22.00
19.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
15.00
16.00

Estacas

20,750
20,753
20,754
20,755
20,756
20,757
20,758
20,759
20,764
20,765
20,766
20,767
20,770
20,772
20,775
20,776
20,781

a 20,752

a 20,763

a 20,769
a 20,771
a 20,774
a 20,780

Lado
Direito

Lado
Esquerdo

38.00
36.00
32.00
29.00
26.00
22.00
19.00
15.00
16.00
16.00
18.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
16.00

34.00
34.00
33.00
32.00
30.00
29.00
28.00
22.00
15.00
15.00
19.00
24.00
28.00
32.00
32.00
32.00
32.00

Estacas

Lado
Direito

20,935
20,936
20,937
20,938
20,939
20,940
20,941
20,942
20,943
20,944 a 20,996
20,997
20,998
20,999
21,000
21,001
21,002
21,003

33.00
28.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
20.00
17.00
15.00
22.00
28.00
30.00
33.00
34.00
36.00
37.00
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Lado

Estacas

Esquerdo

22.00
32.00
32.00
28.00
24.00
19.00

15.00
16.00
15.00
15.00
16.00
19.00
21.00
21,00
20.00
20.00
17.00
17.00
16.00
15.00
15.00
17.00
19.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
19.00
23.00
26.00
30.00
34.00
18.00
17.00
15.00
19.00
15.00
24.00
32.00
41.00
50.00
32.00
15.00
15.00
15.00
15.00

20,782
20,783
20,784
20,785
20,786
20,787
20,788
20,789
20,790
20,791
20,795
20,796
20,797
20,798
20,799
20,800
20,807
20,808
20,809
20,810
20,811
20,884
20,885
20,886
20,887
20,888
20,889
20,890
20,891
20,892
20,930
20,931
20,932
20,933
20,934
21,146
21,147
21,148
21,152
21,164
21,167
21,168
21,169
21,170
21,171
21,172
21,173
21,174
21,175

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

15.00

32.00
32.00
28.00
24.00
19.00
15.00
19.00
22.00
26.00
30.00

15.00
25.00
39.00

36.00

32.00

a 20,794

a 20,806

a 20,883

a 20,929

a 21,151
a 21,163
a 21,166

27.00
22.00
18.00
15.00

17.00

34.00

22.00
26.00
25.00
24.00
23.00
21.00
19.00
16.00
15.00
15.00
18.00
21.00
23.00
26.00
24".00
22.00
19.00
17.00
15.00
20.00
25.00
29.00
34.00
39.00
18.00
16.00
15.00
22.00
15.00
27.00
38.00
32.00
27.00
21.00
15.00
17.00
19.00
20.00

37.00
41.00
34.00
28.00
22.00
15.00
17.00
20.00
22.00
19.00
15.00
21.00
27.00
33.00
39.00
45.00
51.00
57.00
51.00
45.00
38.00
32.00
26.00
20.00
15.00
16.00
17.00
19.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
19.00
23.00

Estacas

21,004 a
21,006
21,007
21,008
21,009
21,010 a
21,072
21,073
21,074
21,075
21,076
21,077
21,078
21,079
21,080
21,081
21,082 a
21,093
21,094
21,095
21,096
21,097 a
21,133
21,134
21,135
21,136
21,137
21,138
21,139
21,140
21,141
21,142
21,143
21,144
21,145
21,214
21,215
21,216
21,217
21,218 a
21,225
21,226
21,227
21,228
21,229 a
21,258 a
21,268 a
21,273
21,274

Lado

Direito

21,005

39.00
34.00
30.00
25.00
20.00

21,071

15.00
17.00
20.00
22.00
24.00
27.00
29.00
31.00
27.00
23.00
19.00

21,092

21,132

21,224

21,257
21,267
21,272
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15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
21.00
28.00
34.00
40.00
47.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
36.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
19.00
15.00
17.00
18.00
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Lado

Estacas

Esquerdo

15.00
15.00
15.00
15.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

15.00
15.00
21.00
36.00
29.00
28.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
21.00
25.00
29.00
33.00
37.00
31.00
28.00
21.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
24.00
33.00
42.00
50.00
44.00
38.00
32.00

21,176
21,177

21,178
21,179
21,180
21,181

21,182
21,183
21,184
21,185
21,186

21.187
21,188
21,189
21,190
21,191
21.192
21,193
21,194
21,195
21,196
21,197
21,198
21,199
21,200
21,201
21,202
21,203
21,204
21,205
21,206
21,207
21,208
21,209
21,210
21,211
21,212
21,213
21,344 a 21,350
21,351
21,352
21,353 a 21,362
21,363
21,364
21,365
21,366
21,367
21,368
21,869

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

22.00
24.00
26.00
27.00
29.00
36.00
42.00
49.00
55.00
51.00
47.00
42.00
38.00
34.00
29.00
25.00
26.00
26.00
27.00
28.00
28.00
29.00
30.00
31.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
17.00
16.00
15.00
18.00
21.00
24.00
27.00
30.00
30.00
30.00

27.00

so.oo
34.00
37.00
40.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
22.00
26.00
30.00
34.00
24.00
15.00
18.00
20.00
19.00
17.00
15.00
15.00
15.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

Estacas

21,275
21,276
21,277
21,278
21,279
21.280
21,286
21,287
21,288
21,293
21,294
21,301
21,302
21,303
21,304
21,305
21,306
21,307
21,318
21,319
21,320
21,321
21,322
21,323
21,324
21,325
21,326
21,327
21,328
21,329
21,330
21,335
21,336
21,337
21,338
21,339
21,342
21,343
21,465
21,471
21,472
21,473
21,474
21,475
21,476
21,480
21,481
21,482
21,483

a 21,285

a 21,292
a 21,300

a 21,317

a 21,334

a 21,341
a 21,470

a 21,479

Lado
Direito

26.00
37.00
32.00
27.00
21.00
15.00
23.00
31.00
38.00
26.00
15.00
19.00
24.00
28.00
25.00
22.00
28.00
15.00
16.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
24.00
23.00
22.00
21.00
19.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
21.00
21.00
21.00
39.00
38.00
38.00
37.00
36.00
36.00
35.00
25.00
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Lado
Esquerdo

26.00
20.00
15.00
18.00
21.00
24.00
27.00

ao.oo
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
49.00
58.00
52.00

48.00
42.00
33.00
24.00
15.00

Estacas

21,370
21,371
21,372 a
21,377
21,378
21,379
21,380
21,381
21,382
24,383
21,384
21,385
21,386 a
21,405
21,406
21,407
21,408 a
21,426
21,427
21,428 a
21,436
21,437
21,438
21,439
21,440
21,441
21,442
21,443
21,444
21,445
21,446
21,447 a
21,450
21,451
21,452
21,453
21,454 a
21,456 a
21,462
21,463
21,464
30,041
30,042
30,043
30,044
30,045
30,046
30,047
30,048

21,376

21,404

21,425

21,435

21,449

21,455
21,461

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

so.oo

20.00
19.00
18.00
17.00
15:00
16.00
17.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
17.00
21.00
17.00
16.00
15.00
16.00
19.00
16.00
15.00
15.00
15.00
17.00
21.00
27.00
23.00
21.00
21.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
25.00
34.00
36.00
37.00
39.00
39.00
40.00
31.00
37.00
44.00
43.00
41.00
40.00
39.00
38.00

22.00
15.00
18.00
21.00
24.00
26.00
28.00
26.00
24.00
21.00
18.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
22.00
25.00
28.00
28.00
28.00
27.00
26.00
26.00
26.00
25.00
24.00
24.00
23.00
23.00
22.00
22.00
21.00
21.00
22.00
24.00
25.00
24.00
23.00
22.00
21.00
25.00
27.00
30.00
34.00
30.00
26.00
22.00

Estacas

21,484
21,491
21,492
21,493
21,494
30,001
30,003
30,005
30,006

a 21,490

a 21507=30000
a 30,002
a 30,004

SO,007
30,008
30,009 a 30,ol0
30,011 a 30,012
30,013
30,014
30,015
30,016
30,017
30,018
30,019
30,020
30,021
30,022
30,023
30,024
30,025
30,026
30,027
30,028
30,029
30,030
30,031
30,032
30,033
30,034
30,035
30,036
30,037
30,038
30,039
30,040
30,096
30,097
30,098
30,099
30,100
30,101
30,102
30,103
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Lado
Direito

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
17.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
17.00
18.00
17.00
15.00
20.00
23.00
24.00
24.00
23.00
19.00
22.00
22.00
21.00
20.00
18.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
17.00
18.00
17.00
18.00
19.00
21.00
21.00
20.00
20~00

20.00

839

Lado

Estacas

Esquerdo

15.00
15.00

15.00
15.00

30,049
30,050

15.00
18.00

30,051

19.00
20.00

23.00

30,052
30,053
30,054
30,055
30,056
30,057

18.00

30,058

16.00
16.00
17.00

30,059
30,060
30,061
30,062

15.00

15.00
16.00
19.00

21.00

16.00
15.00
15.00
15.00
18.00
24.00
25.00
28.00
34.00
39.00
33.00
27.00
21.00
15.00
32.00
38.00
41.00
44.00
47.00
33.00
15.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
18.00
17.00
15.00
23.00
19:00
17.00
18.00
19.00
22.00

Lado
Direito

30,063
30,064

30,065
30,066
30,067
30,068
30,069
30,070
30,071
30,072
30,073
30,074
30,075
30,076 a 30,079
30,080
33,081
30,082
30,083
30,084
30,085
30,086
30,087
30,088
30,089
30,090
30,091
30,092
30,093
30,094
30,095
30,153
30,154
30,155
30,156
30,157

21.00

22.00
22.00
21.00
18.00
20.00
21.00

20.00
18.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
17.00
16.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00

Lado
Esquerdo

36.00

35.00
34.00
34.00
34.00

15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
15.00
15.00
17.00
18.00
17.00
15.00
20.00
23.00
24.00
23.00
22.00
19.00
15.00
18.00
21.00
21.00
20.00
18.00
15.00
17.00
17.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
18.00
16.00
15.00
16.00
18.00
21.00
16.00
16.00
18.00
16.00
15.00

Estacas

30,104
30,105
30,106
30,107
30,108
30,109
30,110
30,111
30,112
30,113
30,114
30,115 a 30,118
30,119 a 30,120
30,121
30,122
30,123
30,124
30,125
30,126
30,127
30,128
30,129
30,130
30,131
30,132
30,133
30,134
30,135
30,136
30,137
30,138
30,139
30,140
30,141
30,142
30,143
30,144 a 30,145
30,146
30,147
30,148
30,149
30,150
30,151
30,152
30,235
30,236
30,237
30,238
30,239

Lado
Direito

19.00
19.00
18.00
17.00
15.00
15.00
16.00
17.00
16.00
15.00
16.00

16.00
15.00
15.00
17.00
20.00
16.00
15.00
15.00
17.00
21.00
17.00
16.00
16.00
17.00
15.00
15.00
17.00
20.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
17.00
16.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
15.00
17.00
18.00
17.00
17.00
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Lado
Esquerdo

19.00
17.00
17.00
18.00
22.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
17.00
18.00
18.00
18.00
17.00
15.00
18.00
19.00
18.00
17.00
15.00
21.00
27.00
31.00
34.00
36.00
37.00
37.00
37.00
35.00
32.00
29.00
15.00
19.00
18.00
16.00
15.00
16,00
15.00
16.00
16.00
17.00
18.00
20.00
18.00
17.00
15.00
37.00

Estacas

30,158
80,159
30,160
30,161
30,162
30,163
30,164
30,165
30,166
30,167
30,175
aO,180
aO,181
30,182
30,183
30,184
30,185
30,186
30,187
30,188
30,189
30,190
30,191
30,192
30,193
30,194
30,195
30,196
30,197
30,198
30,199
30,200
30,201
30,202
30,203
30,104
30,205
30,206
30,207
30,209
30,228
30,229
30,230
30,231
30,232
30,233
30,234
31,010
31,011

a 30,174
a 30,179

a 30,208
a 30,227

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

18.00
19.00
20.00
19.00
16.00
18.00
18.00
18.00
17.00
15.00
16.00
16.00
16.00
17.00
18.00
16.00
15.00
15.00
17.00
19.00
17.00
15.00
16.00
17.00
19.00
21.00
22.00
24.00
26.00
28.00
25.00
21.00
19.00
16.00
16.00
16.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
17.00
17.00
17.00
19.00

15.00
19.00
25.00
25.00
25.00
27.00
27.00
22.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
20.00
19.00
20.00
22.00
25.00
29.00
33.00
39.00
39.00
37.00
38.00
31.00
25.00
20.00
15.00
15.00
15.00
17.00
19.00
17.00
17.00
17.00
18.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
19.00
22.00
23.00
23.00
22.00
19.00
16.00
17.00

Estacas

30,240
30,241
30,242
30,243 a 30,245
30,246
30,247
30,148
30,149
30250=309 a 30,967
30,968
30,969 a 30,970
30,971
30,972
30,973
30,974
30,975
30,976
30,977
30,978
30,979
30,980
30,981
30,982
30,983
30,984
30,985
30,986
30,987
30,988
30,989
30,990
30,991
30,992
30,993
30,994
30,995
30,996
30,997 a 31,000
31,001
31,002
31,003
31,004
31,005
31,006
31,007
31,008
31,009
31,086
31,087
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Lado
Direito

15.00
18.00
20.00
21.00

20.00
19.00
18.00
15.00
15.00
16.00
17.00
16.00
15.00
17.00
18.00
18.00
17.00
15.00
17.00
19.00
20.00
19.00
21.00
21.00
21.00
20.00
18.00
15.00
18.00
21.00
22.00
23.00
23.00
21.00
19.00
17.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
19.00
17.00
17.00
19.00
16.00
16.00
18.00
18.00

841

Lado
Esquerdo

53.00
55.00
55.00
44.00
31.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00

16.00
16.00
15.00
16.00
16.00
17.00
20.00
16.00
15.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
20.00
17.00
15.00
15.00
17.00
20.00
17.00
15.00
15~00

16.00
19.00
16.00
15.00
15.00
15.00

Estacas

31,012
31,013
31,014
31,015
31,016
31,017
31,018
31,019
31,020
31,021
31,022
31,023
31,024
31,025 a 31,028
31,029
31,030
31,031
31,032
31,033
31,034
31,035 a 31,056
31,057
31,058
31,059
31,060
31,061
31,062
31,063
31,064
31,065
31,066
31,067
31,068
31,069
31,070
31,071
31,072
31,073
31,074
31,075
31,076
31,077
31,078
31,079
31,080
31,081
31,082
31,083
31.084

Lado
Direito

23.00
29.00
23.00

19.00
16.00
15.00
15.00
17.00
22.00
18.00

16.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
17.00
15.00
17.00
17.00
15.00
17.00
19.00
17.00
16.00
16.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.00
21.00
18.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
16.00
17.00

Lado
Esquerdo

17.00
17.00
31.00
41.00
49.00
55.00
62.00
53.00
41.00
29.00
15.00
15.00
15.00
17.00
18.00
19.00

19.00
18.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
17.00
17.00
16.00
15.00
16~00

18.00
20.00
22.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
23.00
20.00
15.00
17.00
17.00
17.00
15.00

Estacas

31,088
31,089
31,090
31,091
31,092
31,093
31,094
31,095
31,096
31,097
31,098
31,099
31,100 a 31,114
31,115
31,116
31,117
31,118
31,119
31,120
31,121
31,122
31,123
31,124
31,125
31,126
31,127
31,128
31,129
31,130
31,131
31,132
31,133
31,134 a 31,150
31,151
31,152
31,153
31,154
31,155
31,156
31,157
31,158
31,159
31,160
31,161
31,162
31,163
31,164
31,165
31,166

Lado
Direito

18.00
20.00
21.00

25.00
30.00
29.00

so.oo

32.00
27.00

23.00

20.00
17.00
15.00
15.00
16.00
17.00
19.00
16.00
16.00
17.00
20.00
19.00
19.00
21.00
18.00
16.00
15.00
16:00
19.00
17.00
16.00
15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.00
18.00
18.00
19.00
19.00
21.00
24.00
23;00
23.'00
26.00
23.00
21.00
21.00
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Lado
Esquerdo

16.00
26.00
31.00
37.00
35.00
33.00
31.00
29.00

Estacas

31,085
31,168
31,169
31,170
31,171
31,172
31,173
31,174

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

17.00
21.00
20.00
19.00
18.00
18.00
17.00

21.00
27.00
25.00
23.00
22.00
18.00
15.00

Estacas

31,167
31,175
31,176
31,177
31,178
31,179
31,180 a 31,181

Lado
Direito

21.00
15.00
17.00
17.00
17.00
17.00
15.00

16.00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S,A. (Ferroeste)
Projeto de Desapropriação - Lote 4 de Construção

Lado
Esquerdo

15.00
16.00
17.00
19.00
22.00
22.00
23.00
24.00
21.00
18.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
20.00
19.00
17.00
29.00
37.00
32.00
25.00
15.00
19.00
20.00
21.00
21.00

Estacas

31,131 a 31,189
31,190
31,191
31,192
31,193
31,194
31,195
31,196
31,197
31,198
31,199 a 31,212
31,213
31,214
31,215
31,216
31,217
31,218
31,219
31,220
31,221
31,222
31,223
31,224
31,225
31,226
31,227
31,228 a 31,230
31,231

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

15.00
17.00
18.00
17.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
22.00
26.00
30.00
25.00
20.00
17.00
16.00
16.00
16.00
19.00
24.00
20.00
17.00
16.00
15.00
16.00

34.00
35.00
35.00
33.00

ao.oo

26.00
21.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
23.00
27.00
33.00
30.00
29.00
29.00
32.00
29.00
28.00
28.00
30.00
28.00
27.00
27.00
27.00
25.00

Estacas

31,256
31,257
31,258
31,259
31,260
31,261
31,262
31,263
31,264
31,265
31,266
31,267
31,268
31,269
31,270
31,271
31,272
31,273
31,274
31,275
31,276
31,277
31,278
31,279
31,280
31,281 a 31,282
31,283
31,284
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Lado

Direito

17.00
18.00
16.00
16.00
17.00
19.00
19.00
18.00
18.00
17.00
17.00
17.00
16.00
15.00
21.00
24.00
25.00
26.00
25.00
23.00
19.00
15.00
17.00
18.00
19.00
18.00
17.00
16.00

843

Lado
Esquerdo

19.00
17.00
16.00
15.00
16.00
18.00
23.00
20.00
19.00
18.00
20.00
18.00
17.00
16.00
15.00
26.00
37.00
45.00
53.00
55.00
53.00
48.00
41.00
31.00
20.00
22.00
25.00
28.00
32.00
28.00
26.00
26.00
21.00
17.00
15.00
34.00
39.00
44.00
53.00
63.00
76.00
83.00
90.00
75.00
62.00
49.00
37.00
23.00
25.00

Estacas

31,232
31,233
31,234
31,235
31,236
31,237
31,238
31,239
31,240
31,241
31,243
31,243
31,244
31,245
31,246
31,247
31,248
31,249
31,250
31,251
31,252
31,253
31,254
31,255
31,309
31,310
31,311
31,312
31,313
31,314
31,315
31,316
31,317
31,318
31,319
31,320
31,321
31,322
31,323
31,324
31,325
31,326
31,327
31,328
31,329
31,330
31,331
31,332
31,333

Lado
Direito

16.00
16.00
16.00
15.00
21.00
25.00
27.00
29.00
29.00
27.00
25.00
23.00
21.00

18.00
15.00
17.00
20.00
25.00
31.00
38.00
30.00
24.00
20.00
18.00
32.00
33.00
35.00
35.00
35.00
33.00
30.00
26.00
21.00
15.00
16.00
16.00
15.00
23.00
20.00
31.00
34.00
34.00
33.00
30.00
27.00
23.00
19.00
22.00
24.00

Lado
Esquerdo

24.00
22.00
21.00
18.00
15.00
16.00
17.00
15.00
24.00
31,00
36.00
40.00
42.00
44.00
39.00
33.00
25.00
27.00
27.00
27.00
25.00
15.00
16.00
18.00
27.00
25.00
22.00
23.00
23.00
22.00
19.00
15.00
19.00
22.00
24.00
23.00
23.00
21.00
19.00
15.00
18.00
19.00
19.00
19.00
17.00
15.00
19.00
23.00
26.00

Estacas

31,285
31,286
32,287
31,288
31,289
31,290
31,291
31,292
31,293
31,294
31,295
31,296
31,297
31,298
31,299
31,300
31,301
31,302
31,303
31,304
31,305
31,306
31,307
31,308
31,361
31,362
31,363
31,364
31,365
31,366
31,367
31,368
31,369
31,370
31,371
31,372
31.373
31,374
31,375
31,376 a 31,419
31,420
31,421
31,422
31,423
31,424
31,425
31,426
31,427
31,428

Lado
Direito

16.00
15.00
15.00
15.00
16.00
20.00
17.00
16.00
16.00
16.00
22.00
20.00
21.00
24.00

so.oo
24.00
22.00
20.00
21.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00
23.00
27.00
23.00
22.00
22.00
25.00
20.00
19.00
18.00
19.00
22.00
19.00
17.00
16.00
15.00
15.00
18.00
23.00
19.00
17.00
16.00
16.00
17.00
15.00
15.00
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Lado

Estacas

Esquerdo

25.00
26.00
27.00
29.00
32.00
29.00

29.00
29.00
33.00

so.oo
28.00
29.00
32.00

27.00
26.00

27.00

29.00
28.00
27.00
27.00
27.00
26.00
26.00
25.00
27.00
28.00
2lÚO
19~00

21.00
25.00
29.00
24.00
21.00
19.00
18.00
17.00
17.00
17.00
16.00
15.00
17.00
18.00
19."00
19.00
18.00
1f!.OO
23.00
29.00
32.00

31,334
31,335
31,336
31,337
31,338
31,339
31,340
31,341
31,342
31,343
31,344
31,345
31,346
31,347
31,348
31,349
31,350
31,351
31,352
31,353
31,354
31,355
31,356
31,357
31,358
31,359
31,360
31,456
31,457
31,458
31,459
31,460
31,461
31,462
31,463
31,464
31,465
31,466
31,467
31,468
31,469
31,470
31,471
31,472
31,473
31,474
31,475
31,476
31,477

Lado
Direito

Lado
Esquerdo

27.00
29.00
31.00
32.00
33.00
35.00
36.00
35.00
33.00
29.00
32.00
32.00
31.00
30.00
26.00
27.00
27.00
26.00
24.00
22.00
22.00
23.00
24.00
25.00
27.00
24.00
23.00
21.00
20.00
18.00
15.00
17.00
18.00
18.00
17.00
17.0Q
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
16.00
15.00
15.00
16.00
22.00

29.00
31.00
34.00
36.00
39.00

41.00
44.00
46.00
39.00
33.00
27.00
22.00
18.00
16.00
15.00
15.00
17.00
21.00
27.00
22.00
19.00
17.00
17.00
18.00
21.00
18.00
17.00
31.00
41.00
50.00
60.00
68.00
77.00
85.00
75.00
64.00
52.00
41.00
28.00
15.00
19.00
21.00
24.00
24.00
23.00
32.00
20.00
18.00
15.00

Estacas

31,429
31,430
31,431
31,432
31,433
31,434
31,435
31,436
31,437
31,438
31,439
31,440
31,441
31,442
31,443
31,444
31,445
31,446
31,447
31,448
31,449
31,450
31,451
31,452
31,453
31,454
31,455
31,508
31,509
31,510
31,511
31,512
31,513
31,514
31,515
31,516
31,517
31,518
31,519
31,520
31,521
31,522
31,523
31,524
31,525
31,526
31,527
31,528
31,529 a 31,571
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Lado
Direito

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
16.00
15.00
18.00
19.00
20.00
25.00
29.00
31.00
33.00
33.00
32.00
30.00
26.00
21.00
15.00
18.00
20.00
22.00
23.00
23.00
22.00
21.00
26.00
32.00
38.00
43.00
37.00
31.00
26.00
21.00
19.00
17.00
16.00
17.00
19.00
17.00
16.00
16.00
15.00

845

Lado

Estacas

Esquerdo

35.00
36.00
36.00
33.00
33.00
50.00
46.00

41.00
34.00
25.00

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.00
21.00
23.00
25.00
31.00
30.00
34.00
26.00
21.00
17.00
15.00
15.00
15.00
16.00
23.00
31.00
29.00
26.00
21.00
15.00
17.00
18.00
17.00
15.00
22.00
27.00
32.00
32.00
32.00
32.00
26.00
20.00
15.00
15.00

31,478
31,479
31,480
31,481
31,482
31,483
31,484
31,485
31,486
31,487

31,488
31,489
31,490
31,491
31,492
31,493
31,494
31,495
31,496
31,497
31,498
31,499
31,500
31,501
31,502
31,503
31,504
31,505
31,506
31,507
31,602
31,603
31,604
31,605
31,606
31,607
31,608
31,609
31,610
31,611
31,612
31,613
31,614
31,615
31,616
31,617
31,618
31,619
31,620

Lado
Direito

Lado
Esquerdo

17.00
16.00
16.00
17.00
17.00
24.00
31.00
25.00
22.00

16.00
19.00

19.00
18.00
17.00
17.00

16.00
15.00
21.00
26.00
29.00
33.00
35.00
35.00
35.00
32.00
29.00
24.00
24.00
22.00
19.00
15.00
19.00
21.00
22.00
23.00
27.00
32.00
41.00
36.00
35.00
36.00
38.00
40.00
43.00
46.00
51.00
44.00
38.00
31.00
24.00
15.00

23.00
29.00
23.00
20.00
19.00
19.00
20.00
21.00
23.00
25.00
26.00
27.00
31.00
34.00
31.00
35.00
38.00
37.00
37.00
29.00
34.00
35.00
36.00
35.00
32.00
28.00
31.00
32.00
42.00
43.00
43.00
42.00
39.00
41.00
42.00
41.00
41.00
40.00
34.00
29.00
24.00
20.00
17.00
16.00
17.00
19.00
25.00

Estacas

31,572

31,573
31,574
31,575
31,576
31,577
31,578
31,579
31,580
31,581
31,582
31,583
31,584
31,585
31,586
31,587
31,588
31,589
31,590
31,591
31,592
31,593
31,594
31,595
31,596
31,597
31,598
31,599
31,600
31,601
31,654
31,655
31,656
31,657
31,658
31,659
31,660 a 31,661
31,662
31,663
31,664
31,665
31,666
31,667
31,668
31,669
31,670
31,671
31,672
31,673

Lado
Direito

23.00
30.00
35.00
39.00
42.00
43.00
43.00
42.00
40.00
47.00
55.00
62.00
51.00
38.00
26.00

15.00
19.00
22.00
30.00
25.00
22.00
21.00
22.00
24.00
28.00
25.00
24.00
24.00
27.00
23.00
16.00
16.00
18.00
22.00
18.00
16.00
15.00
15.00
16.00
16.00
16.00
15.00
20.00
24.00
26.00
28.00
27.00
25.00
22.00
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Lado
Esquerdo

18.00
21.00
19.00
17.00
18.00
19.00
23.00
19.00
16.00
15.00
15.00
18.00
22.00
18.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
23.00
31.00
38.00
37.00
35.00
32.00
27.00
22.00
30.00
35.00
39.00
15.00
21.00
26.00
31.00
36.00
43.00
44.00
45.00
42.00
40.00
38.00
37.00
37.00
37.00
26.00
15.00

Estacas

31,621
31,622
31,623
31,624

31,625
31,626
31,627
31,628
31,629
31,630
31,631
31,632
31,633
31,634
31,635
31,636
31,637
31,638
31,639
31,640
31,641
31,642
31,643
31,644
31,645
31,646
31,647
31,648
31,649
31,650
31,651
31,652
31,653
31,707
31,708
31,709
31,710
31,711
31,712
31,713
31,714
31,715
31,716
31,717
31,718
31,719
31,720
31,721
31,722

Lado
Direito

18.00
19.00

19.00
18.00
15.00
19.00
22.00
23.00
23.00
22.00
19.00
15.00

19.00
21.00
21.00
21.00

21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
17.00
16.00
16.00
16.00
17.00
20.00
17.00
16.00
16.00
17.00
20.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.00
16.00
15.00
17.00
18.00
19.00
19.00
18.00
17.00
15.00
19.00
21.00
24.00

Lado
Esquerdo

20.00
18.00
18.00
19.00
22.00
27.00
33.00
34.00
37.00
41.00
45.00
19.00
19.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
24.00
31:00
38.00
34.00
29.00
24.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
18.00
17.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
20.00
23.00
21.00
19.00
18.00
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
20.00
20.00

Estacas

31,674
31,675
31,676
31,677
32,678
31,679
31,680
31,681
31,682

31,683
31,684
31,685
31,686
31,687
31,688
31,689
31,690
31,691
31,692
31,693
31,694
31,695
31,696
31,697
31,698
31,699
31,700
31,701
31,702
31,703
31,704
31,705
31,706
31,769
31,770
31,771
31,772
31,773
31,774
31,775
31,776
31,777
31,778
31,779
31,780
31,781
31,782
31,783
31,784
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Lado
Direito

24.00
23.00
22.00
19.00
15.00
18.00
20.00
20.00
19.00
18.00
15.00
20.00
25.00
24.00
23.00
22.00
21.00
21.00
21.00
18.00
17.00
15.00
16.00
16.00
17.00
21.00
19.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
51.00
34.00
16.00
17.00
17.00
17.00
15.00
17.00
19.00
19.00
20.00
20.00
20.00
20.00
19.00
19.00

847

Lado
Esquerdo

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.00
18.00
13.00
17.00
16.00
15.00
16.00
17.00
17.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
17.00
18.00
17.00
15.00
17.00
17.00
17.00

Estacas

31,723
31,724
31,725
31,726
31,727
31,728
31,729
31,730 a 31,740
31,741
31,742
31,743
31,744
31,745
31,746
31,747
31,748
31,749
31,750
31,751
31,752
31,753
31,754
31,755
31,756
31,757
31,758
31,759
31,760
31,761
31,762
31,763
31,764
31,765
31,766
31,767
31,768
31,827
31,828
31,829
31,830
31,831
31,832
31,833
31,834
31,835
31,836
31,837 a 31,838
31,839 a 31,850
31,851

Lado
Direito

26.00
29.00
31.00
34.00
36.00

39.00
41.00

38.00
33.00
29.00
25.00
21.00
30.00
39.00
48.00
57.00
51.00
44.00
38.00
32.00
27.00
22.00
22.00
22.00
22.00
31.00
42.00
53.00
51.00
50.00
50.00
49.00
49.00
50.00
50.00
Sl.00
15.00
15.00
54.00
61.00
38.00
15.00
lS.00
16.00
19.00
17.00
16.00
lS.00
19.00

Lado
Esquerdo

19.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19,00
20.00
21.00
23.00
19.00
17.00
16.00
16.00
18.00
16.00
16.00
17.00
18.00
17.00
16.00
16.00
17.00
19.00
20.00
21.00
21.00
22.00
22.00
23.00
22.00
21.00
18.00
16.00
15.00
33.00
30.00
26.00
21.00
15.00
17.00
18.00
17.00
15.00
18.00
19.00

Estacas

31,785
31,786
31,787
31,790
31,793
31,795
31,796
31,797
31,798
31,799
31,800
31,801
31,802
31,803
31,804
31,805
31,806
31,807
31,808
31,809
31,810
31,811
31,812
31,813
31,814
31,815
31,816
31,817
31,819
31,820
31,821
31,822
31,823
31,824
31,825
31,826
31,896
31,897
31,898
31,899
31,900
31,901
31,902
31,903
31,904
31,90S
31,906
31,907
31,908

a 31,789
a 31,792
a 31,794

a 31,818

Lado
Direito

36.00
52.00
52.00
52.00
52.00
34.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
17,00
17.00
16.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
31.00
45.00
56.00
38.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
15.00
16.00
16.00
15.00
15.00
16.00
17.00
17.00
16.00
15.00
15.00
17.00
21.00
17.00
15.00
15:00
17.00
20.00
18.00
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Lado
Esquerdo

17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
16.00
17.00
17.00
16.00
15.00
35.00
50.00
51.00
52.00
52.00
52.00
52.00
51.00
51.00
51.00
37.00
23.00
20.00
18.00
17.00
17.00
17.00
17.00
21.00
17.00
16.00
16.00
18.00
22.00
19.00
18.00
17.00
17.00
21.00
21.00
20.00
20.00
20.00
20.00
21.00
21.00
21.00
22.00

Estacas

31,852

31,853
31,854
31,855 a 31.856
31,857
31,858
31,859
31,860
31,861
31,862

31,863
31,864
31,865
31,866
31,867
31,868
31,869
31,870 a 31,872
31,873
31,874
31,875 a 31,877
31,878
31,879
31,880
31,881
31,882
31,883
31,884
31,885
31,886
31,887
31,888
31,889
31,890
31,891
31,892
31,893
31,894
31,895
31,948
31,949
31,950
31,951
31,952
31,953
31,954
31,955
31,956
31,957

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

18.00
17.00
17.00

19.00
18.00
23.00
27.00
29.00
31.00
31.00
31.00
31.00
30.00
33.00
35.00

16.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
19.00
17.00

16.00
16.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
17.00
16.00
16,00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
16.00
18.00
19.00
18.00
16.00
18.00
18.00
17.00
15.00
16.00
17.00
17.00
15.00
23.00
31.00
33.00
34.00
35.00
36.00
36.00
35.00
35.00

38.00
41.00
28.00
15.00
15.00

16.00
17.00
16.00
16.00
18.00
21.00
25.00
24.00
24.00
25.00
21.00
19.00
17.00
17.00
15.00
29.00
42.00
47.00
52.00
37.00
22.00
21.00
21.00
23.00
61.00
61.00
61.00
61.00
58.00
55.00
59.00
60.00

Estacas

31,909
31,910
31,911
31,912
31,913
31,914
31,915
31,916
31,917
31,918
31,919
31,920
31,921
31,922
31,923
31,924
31,925
31,926
31,927
31,928
31,929
31,930
31,931
31,932
31,933
31,934
31,935
31,936
31,937
31,938
31,939
31,940
31,941
31,942
31,943
31,944
31,945
31,946
31,947
32,014
32,015
32,016
32,017
32,018
32,019
32,020
32,021
32,022
32,023
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Lado
Direito

18.00
19.00
22.00
18.00
16.00
16.00
16.00
17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
16.00
16.00
15.00
20.00
23.00
24.00
25.00
24.00
27.00
28.00
29.00
29.00
28.00
22.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
22.00
30.00
38.00
49.00
61.00
56.00
39.00
22.00

849

Lado

Estacas

Esquerdo

24.00
26.00
29.00
21.00

15.00
25.00

34.00
37.00
39.00
41.00
42.00
29.00
15.00
16.00
17.00
16.00
16.00
15.00
17.00
17.00
17.00
15.00
21.00
28.00
33.00
40.00
32.00
26.00
21.00
16.00
15.00
15.00
16.00
21.00
19.00
19.00
22.00
19.00
17.00
17.00
18.00
20.00
17.00
17.00
17.00
16.00
19.00
19.00
18.00

31,958
31,959
31,960
31,961
31,962
31,966
31,967
31,968
31,969
31,970
31,971
31,973
31,974
31,975
31,976
31,978
31,987
31,989
31,990
31,991
31,992
31,993
31,994
31,995
31,996
31,997
31,998
31,999
32,000
32,001
32,002
32,003
32,004
32,005
32,006
32,007
32,008
32,009
32,010
32,011
32,012
32,013
32,080
32,081
32,082
32,083
32,084
32,085
32,086

a 31,965

a 31,972

a 31,977

a 31,986
a 31,988

Lado
Direito

35.00
35.00
34.00
33.00
31.00
31.00
15.00
15.00
16.00
16.00
15.00
15.00
17.00
16.00
15.00
15.00
16.00
17.00
16.00
16.00
17.00
16.00
15.00
16.00
17.00
17.00
16.00
15.00
16.00
16.00
15.00
19.00
21.00
21.00
21.00
19.00
22.00
23.00
23.00
21.00
19.00
16.00
15.00
15.00
15.00
16.00
19.00
16.00
16.00

Lado
Esquerdo

61.00

61.00
60.00
45.00
31.00
15.00
15.00
15.00
15.00

15.00
15.00
15.00
27.00
38.00
39.00
31.00
21.00

22.00
21.00
19.00
15.00
24.00
30.00
35.00
31.00
26.00
20.00
15.00
15.00
16.00
17.00
19.00
17.00
17.00
17.00
19.00
22.00
19.00
19.00
18.00
18.00
18.00
15.00
23.00
30.00
35.00
36.00
37.00
36.00

Estacas

32,024
32,025
32,026
32,027
32,028
32,029
32,030
32,031
32,032
32,033
32,034
32,035
32,036
32,037
32,038 a 32,039
32,040
32,041
32,042
32,043
32,044
32,045 a 32,056
32,057
32,058
32,059
32,060
32,061
32,062
32,063
32,064 a 32,066
32,067
32,068
32,069
32,070
32,071
32,072
32,073
32,074
32.075
32,076
32,077
32,078
32,079
32,132
32,133
32,134
32,135
32,136
32,137
32,138

Lado
Direito

30.00
24.00
16.00
16.00
15.00
17.00
19.00
20.00
22.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
18.00
15.00
15.00
15.00
16.00
18.00
21.00
18.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
15.00
17.00
17.00
15.00
19.00
21.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
18.00
21.00
27.00
33.00
35.00
37.00
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Lado
Esquerdo

17.00
21.00
24.00
23.00
21.00
19.00
17.00
16.00
15.00
15.00
17.00
19.00
23.00
30.00
24.00
21.00
19.00
19.00
17.00
15.00
16.00
18.00
21.00
27.00
35.00
18.00
29.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
lS.00
lS.00
15.00
15.-00
15.00
lS.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
17.00
17.00
15.00
15.00
17.00
20.00

Estacas

32,087
32,088
32,089
32,090
32,091
32,092
32,093
32,094
32,095
32,096
32,097
32,098
32,099
32,100
32,101
32,102
32,103
32,104
32,105
32,106
32,107
32,108
32,109
32,110
32,111
32,112
32,113
32,114
32,115
32,116
32,117
32,118
32,119
32,120
32,121
32,122
32,123
32,124
32,125
32,126
32,127
32,128
32,129
32,130
32,131
32,198 a 32,201
32,202
32,203
32,204

Lado
Direito

17.00
15.00
16.00
16.00
16.00
17.00

17.00
17.00
17.00
15.00

19.00
21.00
21.00
25.00
25.00
24.00
22.00

18.00
17.00
15.00
17.00
17.00
15.00
16.00
16.00
15.00
16.00
17.00
16.00
15.00
17.00
19.00
17.00
lS.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
19.00
18.00
16.00
lS.00
lS.00
15.00
16.00
16.00
15.00

Lado
Esquerdo

35.00
34.00
28.00

15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
27.00
33.00
39.00
32.00
24.00
17.00
15.00
15.00
17.00
20.00
19.00
19.00
21.00
25.00
21.00
18.00
16.00
15.00
25.00
35.00
44.00
30.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
27.00
33.00
34.00
33.00
25.00
15.00
16.00
19.00
20.00
20.00
20.00

Estacas

32,139
32,140
32,141
32,143
32,144
32,145 a 32,155
32,156
32,157
32,158
32,159
32,160
32,161
32,162
32,163
32,164
32,165
32,166
32,167
32,168
32,169
32,170
32,171
32,172
32,173
32,174
32,175
32,176
32,177
32,178
32,179
32,180
32,181
32,182
32,183
32,184
32,18S
32,186
32,187
32,188
32,189
32,190
32,191
32,192
32,193 a 32,195
32,196 a 32,197
32,253
32,254
32,255
32,256
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Lado
Direito

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
22.00
20.00
19.00
17.00
15.00
17.00
18.00
17.00
21.00
24.00
26.00
25.00
25.00
22.00
19.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
lS.00
16.00
17.00
19.00
18.00
19.00
16.00
16.00
17.00
21.00
17.00
15.00
lS.00
20.00
19.00
18.00
17.00

851

Lado
Esquerdo
19.00
19.00
20.00
24.00
23.00
24.00
27.00
31.00
38.00
47.00
30.00

15.00
15.00
15.00
18.00
22.00
20.00
19.00
19.00
20.00
20.00
21.00
21.00
21.00
35.00
47.00
57.00
66.00
50.00
49.00
39.00
27.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
21.00
27.00
35.00
44.00
35.00
26.00
18.00
18.00
19.00
19.00
15.00
15.00

Estacas

32,205
32,206

32,207
32,208
32,209
32,210
32,211
32,212
32,213
32,214
32,215
32,216
32,217
32,218
32,219
32,220
32,221

32,222
32,223
32,224
32,225
32,226
32,227
32,228
32,229
32,230
32,231
32,232
32,233
32,234
32,235
32,236
32,237
32,238
32,239
32,240
32,241
32,242
32,243
32,244
32,245
32,246
32,247
32,248
32,249
32,250
32,251
32,252
32,311
32,322

fi

32,321

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

16.00
16.00
15.00
16.00
15.00
18.00
19.00
20.00
18.00
15.00
19.00
19.00
18.00
15.00
19.00
21.00
21.00
21.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
17.00
18.00
32.00
33.00
27.00
22.00
18.00
15.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
18.00
19.00
20.00
20.00
19.00
17.00
15.00
17.00
18.00
19.00
15.00
16.00

19.00
18.00
15.00
22.00
19.00
15.00
17.00
18.00
18.00
18.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
24.00
25.00
27.00
33.00
38.00
43.00
47.00
52.00
45.00
39.00
32.00
24.00
15.00
17.00
17.00
17.00
15.00
42.00
35.00
25.00
15.00
16.00
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
19.00
19.00

Estacas

32,257
32,258
32,259

32,260
32,261
32,262
32,263
32,264
32,265
32,266
32,267
32,268 a 32,269
32,270
32,271 a 32,276
32,277
31,278
32,279
32,280
32,281
32,282
32,283
32,284
32,285
32,286
32,287
32,288
32,289
32,290
31,291
32,292
32,293
32,294
32,295
32,296
32,297
32,298
32,299
32,300
32,301
32,302
32,303
32,304
32,305
32,306
32,307
32,308
32,309
32,310
32,377
32,378

Lado
Direito
16.00
16.00
17.00
19.00
18.00
17.00
17.00
18.00
19.00
22.00
21.00
21.00
21.00
21.00

20.00
20.00
19.00
19.00
18.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
26.00
23.00
20.00
19.00
18.00
18.00
19.00
18.00
18.00
19.00
20.00
20.00
20.00
19.00
31.00
42.00
33.00
24.00
15.00
15.00
18.00
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852

Lado
Esquerdo
15.00
15.00
15.00

16.00
16.00
15.00

22.00
27.00
31.00
32.00
32.00
31.00
27.00
21.00

15.00
19.00
21.00
22.00
22.00
21.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
16.00
17.00
16.00
15.00
16.00
19.00
16.00
15.00
15.00
15.00
16.00
18.00
19.00
19.00
18.00
17.00
15.00
17.00
18.00
17.00
15.00
18.00
19.00

Estacas

32,323 a 32,324
32,325 a 32,326
32,327
32,328
32,329
32,330
32,331
32,332

32,333
32,334
32,335
32,336
32,337
32,338
32,339
32,340
32,341
32,342
32,343
32,344
32,345
32,346
32,347
32,348
32,349
32,250
32,351
32,352
32,353
32,354
32,355
32,356
32,357
32,358
32,359 a 32,361
32,362
32,363
32,364
32,365
32,366
32,367
32,368
32,369
32,370
32,371
32,372
32,373
32,374
32,375
32,376

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

17.00
18.00
19.00
18.00
17.00
17.00

18.00
16.00
15.00
15.00
50.00
15.00
15.00

17.00
18.00
21.00
26.00
34.00
26.00
22.00
19.00
18.00
18.00
19.00
24.00
22.00
22.00
25.00
21.00
20.00
19.00
18.00
18.00
17.00
15.00
18.00
19.00
19.00
18.00
15.00
18.00
20.00
18.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

15.00
15.00
21.00

15.00
15.00
18.00
15.00
15.00
25.00
37.00
27.00
15.00
22.00
15.00
15.00
18.00
15.00
15.00
19.00
23.00
27.00
28.00
25.00
22.00
19.00
15.00
15.00
15.00
15.00
25.00
34.00
34.00
19.00
19.00
15.00
20.00
130.00
20.00
24.00
19.00
15.00
24.00
24.00

Estacas

32,379
32,380 = 40,082
40,083 a 40,104
40,105 a 40,115
40,116 a 40,120
40,121 a 40,122
40,123 a 40,127
40,128
40,129
40,130 a 40,134
40,135 a 40,142
40,143 a 40,146
40,147 a 40,152
40,153
40,154 a 40,156
40,157 a 40,161
40,162 a 40,165
40,166 a 40,170
40,171 a 40,175
40,176 a 40,185
40,186 a 40,192
40,193 a 40,195
40,196 a 40,203
40,204 a 40,228
40,229 a 40,237
40,238
40,239
40,240
40,241 a 40,244
40,245
40,246
40,247
40,248
40,249
40,250
40,251 a 40,255
40,256 a 40,264
40,265 a 40,271
40,272 a 40,274
40,275 a 40,286
40,287 a 40,292
40,293 a 40,298
40,299 a 40,300
40,301 a 40,310
40,311
40,312 a 40,324
40,325 a 40,329
40,330 a 40,346
40,330 a 40,346
40,348
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Lado
Direito
17.00
16.00
15.00
20.00
15.00
15.00
19.00
15.00
15.00
15.00
15.00
29.00
29.00
29.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
20.00
24.00
15.00
15.00
15.00
19.00
21.00
23.00
25.00
26.00
26.00
26.00
26.00
25.00
21.00
17.00
15.00
15.00
15.00
21.00
15.00
42.00
42.00
19.00
19.00
19.00
25.00
25.00
20.00
20.00
34.00

853

Lado

Estacas

Esquerdo

24.00
20.00
17.00
15.00
19.00
15.00
15.00
15.00
17.00
21.00

25.00
26.00
24.00
22.00
20,00
20,00
20,00
15,00
15.00
21.00
21.00
21.00
31.00
19,00
19,00
15.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
28.00
34,00
40.00
44,00
39.00
36.00
33.00
30,00
27.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
15.00
15.00

40,349
40,350
40,351
40,352
40,362
40,371
40,370
40,380
40,381
40,382
40,383
40,384
40,395
40,396
40,397
40,398
40,399
40,408
40,417
40,424
40,425
40,426
40,427
40,436
40,441
40,445
40,446
40,467
40,468
40,469
40,470
40,471
40,472
40,473
40,474
40,475
40,476
40,477
40,478
40,479
40,480
40,481
40,482
40,483
40,484
40,485
40,486
40,502

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

34.00

26.00
34.00
34.00
26.00
21.00
15.00
15.00
19.00
19.00
28.00
22.00
15.00
36.00
20.00
15,00
15.00
15,00
26,00
39,00
34.00
28.00
28.00
15,00
27,00
24,00
24.00
24.00
15.00
21.00
24.00
15.00
21.00
26.00
29.00
22.00
17.00
15,00
15,00
15,00
15,00
23.00
23.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
26.00

34.00

a
a
a
a

40,361
40,370
40,377
40,379

a 40,394

a 40,407
a 40,416
a 40,423

a 40,435

a 40,440
a 40,444
a 40,466

a 40,501
a 40,506

15.00
15.00
15.00

15.00
24.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20,00
17,00
15.00
15.00
22.00
22.00
28.00
28.00
28.00
28.00
22.00
22.00
15.00
23,00
32,00
72,00
72.00
72.00
72.00
85,00
85,00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
60.00
45,00
30,00
15,00
15,00
23.00

Estacas

40,511
40,514
40,517
40,527
40,534
40,541
40,545
40,546
40,549
40,552
40,562
40,567
40,584
40,588
40,593
40,594
40,595
40,601
40,602
40,606
40,612
40,616
40,619
40,623
40,629
40,636
40,637
40,640
40,646
40,656
40,661
40,670
40,671
40,672
40,678
40,679
40,680
40,681
40,687
40,688
40,689
40,690
40,696
40,700
40,701
40,702
40,507
40,508

a
a
a
a
a
a

40,513
40,516
40,526
40,533
40,540
40,544

a
a
a
a
a
a

40,548
40,551
40,561
40,566
40,583
40,587
a 40,592

a 40,600
a 40,605
a 40,611
a 40,615
a 40,618
a 40,622
a 40,628
a 40,635
a 40,639
40,645
40,655
40,660
40,669

a
a
a
a

Lado
Direito

24.00
24.00
29.00
21.00
15.00
15.00
38.00
38.00
22.00
22.00
15.00
15.00
34.00
24.00
24.00
24.00
15.00
15.00
28,00
28.00
20.00
42.00
19.00
19.00
19.00
23.00
59.00
15.00
15.09
61.00
15.00

1,24.00

a 40,677

a 40,686

a 40,695
a 40,699
a 40,710
a 40,510

24.00
24,00
24.00
24.00
24.00
15.00
27.00
27.00
27.00
32.00
29.00
28.00
26.00
24.00
15.00
15.00
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Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste!
Projeto de Desapropriação - Lote 5 de Construção

Lado
Esquerdo

15.00
110.00
110.00
110.00
25.00
15.00
15.00
24.00
24.00
24.00
35.00
25.00
21.00
18.00
16.00
21.00
25.00
15.00
15.00
20.00
20.00
15.00
15.00
50.00
50.00
24.00
24.00
15.00
15.00
23.00
15.00
18.00
15.00
21.00
21.00
24.00
24.00
24.00
24.00
50.00
50.00
33.00
25.00
15.00
80.00

Estacas

40,710 a 40,713
40,729 a 40,733
40,734
40,735 a 40,737
40,738 a 40,742
40,743 a 40,746
40,747 a 40,767
40,768 a 40,776
40,777
40,778
40,779 a 40,782
40,783 a 40,786
40,787
40,788
40,789
40,790
40,791 a 40,798
40,799 a 40,803
40,804 a 40,807
40,808
40,809 a 40,814
40,815
40,816
40,817 a 40,819
40,820 a 40,831
40,832 a 40,834
40,835 a 40,836
40,837 a 40,839
40,840 a 40,844
40,845 a 40,853
40,854 a 40,888
40,889 a 40,895
40,896 a 40,910
40,911
40,912 a 40,920
40,921 a 40,924
40,925
40,926
40,927
40,928 a 40,932
40,933
40,934
40,935
40,936
40,937 a 40,952

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

24.00
30,00
20.00
15.00
15.00
22.00
15.00
15.00
30.00
45.00
45.00
45.00
33.00
23.00
15.00
15.00
15.00
15.00
36.00
36.00
45.00
45.00
30.00
15.00
25.00
90.00
25.00
25.00
15.00
15.00
15.00
17.00
15.00
15.00
24.00
24.00
42.00
66.00
66.00
66.00
49.00
32.00
25.00
15.00
90.00

43.00
34.00
15.00
15.00
18.00
23.00
15.00
15.00
20.00
20.00
36.00
36.00
23.00
15.00
15.00
60.00
15.00
25.00
15.00
15.00
22.00
22.00
15.00
15.00
17.00
15.00
30.00
30.00
30.00
15.00
15.00
33.00
33.00
33.00
33.00
28.00
28.00
28.00
15.00
40.00
130.00
40.00
15.00
15.00
22.00

Estacas

41,011 a 41,017
41,018 a 41,020
41,021
41,022 a 41,027
41,028 a 41,031
41,032 a 41,039
41,040 a 41,043
41,044 a 41,046
41,047 a 41,048
41,049
41,050 a 41,057
41,058
41,059 a 41,061
41,061
41,062
41,063 a 41,074
41,075 a 41,147
41,148 a 41,161
41,162 a 41,178
41,179
41,180 a 41,185
41,186
41,187 a 41,199
41,200
41,201 a 41,204
41,205 a 41,226
41,227 a 41,231
41,232 a 41,238
41,239 a 41,243
41,244 a 41,320
41,321 a 41,323
41,324 a 41,325
41,326 a 41,328
41,329 a 41,336
41,337 a 41,338
41,339 a 41,340
41,341
41,342
41,343 a 41,347
41,348 a 41,351
41,352 a 41,356
41,357 a 41,363
41,364 a 41,372
41,373 a 41,374
41,375 a 41,377
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Lado
Direito

39.00
39.00
30.00
15.00
15.00
21.00

15.00
23.00
23.00
31.00
31.00
22.00
22.00
15.00
15.00
150.00
15.00
15.00
15.00
25.00
25.00
15.00
15.00
20.00
20.00
15.00
15.00
18.00
15.00
15.00
24.00
24.00
15.00
25.00
34.00
34.00
25.00
15.00
15.00
30.00
30.00
30.00
15.00
20.00
20.00

855

Lado

Estacas

Esquerdo
50.00
15.00
15.00
17.00
15.00
15.00
43.00
25.00
15.00
15.00

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
35.00
15.00
20.00
26.00
30.00
35.00
30.00
26.00
20.00
15.00
20.00
30.00
40.00
15.00
15.00
50.00
15.00
18.00
20.00
23.00
25.00
35.00
35.00
15.00
40.00
15.00
30.00
15.00
19.00
23.00

40,953
40,966
40,969
40,976
40,983
40,985
40,995
50-,372
50,384
50,386
50,416
50,417
50,420
50,421
50,422
50,423
50,424
50,429
50,443
50,455
50,458
50,467
50,471
50,4B7
50,488
50,489
50,492
50,493
50,494
50,495
50,504
50,505
50,506
50,518
50,522
50,531
50,540
50,559
50,560
50,561
50,562
50,582
50,583
50,592
50,602
50,619
50,642
50,662
50,679
50,680

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

40,965
40,968
40,975
40,982
40,984
40,994
41,010
50,383
50,385
50,415

a 50,419

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

60.00
60.00

22.00
15.00
40.00
15.00
15.0017.00
15.00
36.00
40.00
32.00
26.00
20.00
15.00
20.00
15.00
35.00
15.00
22.00
15.00
20.00
20.00
20:00
20.00
20.00
20.00
15.00
15.00
20.00
40.00
25.00
20.00
15.00
15.00
30.00
15.00
32.00
15.00
20.00
15.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
35.00
15.00
30.00
15.00
20.00
15.00

125.00
125.00
125.00
105.00
105.00
25.00
21.00
15.00
20.00
25.00

15.00

a 50,428
a 50,442
a 50,454
a 50,457
a 50,466
a 50,470
a 50,486

a 50,491

a 50,503

a 50,517
50,521
50,530
50,539
50,558

a
a
a
a

a 50,581

a 50,591
a 50,601

a 50,618
a 50,641
a 50,661
a 50,678

20.00
25.00
25.00
28.00
15.00
30.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
15.00
18.00
20.00
23.00
25.00
19.00
15.00
15.00
15.00
15.00
35.00
15.00
15.00
15.00

Estacas

41,378 a 41,380
41,381 a 41,385
41,386 a 4],402
41,403 a 41.455=50,344
50,345 a 50,352
50,353 a 50,357
50,358 a 50,371
50,721
50,722
50,723
50,724
50,725
50,726 a 50,731
50,732 a 50,735
50,736 a 50,739
50,740 a 50,744
50,745 a 50,757
50,758 a 50,761
50,762 a 50,797
50,798
50,799
50,BOO
50,BOl
50,802
50,803
50,804 a 50,814
50,815 a 50,822
50,823 a 50,842
50,843 a 50,851
50,852 a 50.B84
50,885 a 50,898
50,899 a 50,902=50,896
50,897 a 50,908
50,909 a 50,937
50,938 a 50,942
50,943 a 50,950
50,951 a 50,961
50,962 a 50,983
50,984 a 50,998
50,999 a 51,002
51,003 a 51,013
51,014 a 51,058
51,059 a 51,066
51,067 a 51,093
51,094 a 51,111
51,112 a 51,120
51,121 a 51,130
51,131 a 51,172
51,173 a 51,181
51,1821;\51,205

Lado
Direito

15.00
15.00

15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
20.00
50.00
70,00
50.00
30.00
20.00
20.00
50.00
25.00
60.00
25.00
35.00
15.00
15.00
15.00
15.00
35.00
15.00
15.00
15.00
80.00
20.00
15.00
80.00
15.00
15.00
15.00
30.00
15.00
20.00
15.00
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Lado

Estacas

Esquerdo

28.00
34.00
40.00
30.00
25.00
20.00
15.00
22.00
28.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
20.00
20.00
20.00
40.00
50.00

50,681
50,682

50,683
50,688
50,689
50,690
50,699
50,719
50,720
51,403
51,427
51,451
51,460
52,464
51,469
51,472
51,491
51,496
51,526

a 50,687

a 50,698
a 50,718

a 51,426
a 51,450
a 51,459
a 51,463
a 51,468
a 51,471
a 51,490
a 51,495
a 51,525
a 51,543

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

15.00
20.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
47.00
15.00
50.00
20.00
50.00
30.00
20.00

37.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
35.00
20.00
20.00
40.00
20.00
60.00
20.00
40.00
35.00
40.00
30.00

Estacas

51,206
51,219
51,276
51,280
51,288
51,297
51,338
51,346
51,397
51,544
51,552
51,656
51,665
51,675
51,681
51,695
51,718
51,751
51,776

a 51,218
a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

51,275
51,279
51,287
51,296
51,337
51,345
51,396
51,402
51,551
51,655
51,664
51,674
51,680
51,694
51,717
51,750
51,775
51,787

Lado
Direito

37.00
15.00
45.00
15.00
55.00
15.00
35.00
15.00
30.00
50.00
20.00,
20.00
20.00
20.00
20.00
40.00
35.00
40.00
30.00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroestel
Projeto de Desaprop-iacão - Lote 6 de Construção

Lado
Esquerdo

30.00
20.00
40.00
25.00
30.00
20.00
30.00
20.00
35.00
20.00
20.00
15.00
18.00
20.00
20.00
28.00
35.00
35.00

Estacas

51,787 a
51,871 a
51,961 a
51,968 a
51,996 a
52,019 a
52,045 a
52,056 a
52,191 a
52,233 a
52,459 a
60,001 a
60,009
60,010 a
60,015 a
60,023
60,024
60,025 a

51,870
51,960
51,967
51,995
52,018
52,044
52,055
52,190
52,232
52,458
52,498-60,000
60,008
60,014
60,022

60,030

Lado
Direito

Lado
Esquerdo

30.00
20.00
40.00
25.00
30.00
20.00
20.00
20.00
35.00
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
18.00
18.00
18.00
30.00

35.00
15.00
21.00
27.00
30.00
26.00
15.00
20.00
27.00
30.00
30.00
30.00
30.00
24.00
19.00
15.00
19.00
15.00

Estacas

60,287
60,288
60,305
60,306
60,307
60,308
60,309
60,344
60,345
60,346
60,347
60,348
60,349
60,350
60,351
60,352
60,358
60,362

a 60,304

a 60,343

a 60,357
a 60,361
a 60,363
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Lado
Direito

15.00
15.00
22.00
28.00
28.00
22.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
22.00
28.00
28.00
24.00
15.00
19.00
19.00
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Lado
Esquerdo

35.00
20.00
18.00
15.00
15.00
16.00
17.00
20.00
20.00
18.00
15.00
15.00
20.00
15.00
16.00
17.00
20.00
23.00
25.00
25.00
22.00
19.00
17.00
15.00
30.00
15.00
15.00
20.00
35.00
35.00
35.00
26.00
15.00
15.00
32.00
32.00
24.00
15.00
15.00
15.00
15.00
25.00
35.00
35.00
22.00
15.00
16.00
17.00
18.00

Estacas

60,031
60,032
60,035
60,036
60,040
60,041
60,042
60,043
60,050
60,051
60,052
60,053

Lado
Direito

Lado
Esquerdo

15.00

60,065 a 60,071

23.00
15.00
15.00
15.00
17.00
20.00
22.00
25.00
24.00
23.00
20.00
15.00
20.00

a 60,099

15.00

30.00

17.00
20,00
22.00
24.00
25.00
24.00
21.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
22.00
28.00
30.00
27.00
22.00
15.00
25.00
20.00
15.00
15.00
15.00
18.00
20.00
15.00
16.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

31.00
35.00
35.00
35.00
20.00
15.00
15.00
21.00
28.00
25.00
15.00
15.00
15.00
23.00
33.00
35.00
36.00
40.00
32.00
32.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
15.00
20.00
25.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
20.00
35.00

60,072
60,100
60,101
50,102
60,103
60,104
60,110
60,111
60,112
60,113
60,114
60,133
60,135
60,141
60,142
60,143
60,144
60,147
60,148
60,149
60,286
60,492
60,493
60,494
60,495
60,509
60,510
60,516
60,521
60,522
60,524
60,528
60,534
60,576
60,577
60,578

a 60,034
a 60,039

a 60,049

a 60,064

a 60,109

a 60,132
a 60.134
a 60,140

a 60,146
a 60,285

a 60,508
a 60,515
a 60,520
a 60,523
a 60,527
a 60.533
a 60.575

15.00
15.00
20.00
30.00
23.00
15.00
15.00
18.00
15.00
15.00
15.00
24.00

Estacas

60,364
60,378
60,384
60,404
60,409
60,411
60,412
60,420
60,421
60,425
60,026
60,427
60,443
60,444
60,453
60,454
60,455
60,457
60,459
60,462
60,466
60,467
60,468
60,472
60,473
60,474
60,475
60,480
60,481
60,482
60,485
60,486
60,490
60,491
60,690
60,700
60,737
60,738
60,744
60,745
60,753
60,754
60,757
60,758
60,759
60.760
60,761
60,778
60,779

a
a
a
a
a

Lado
Direito

60,377
60,383
60,403
60,408
60,410

15.00
20.00
15.00
15.00
20.00

a 60,419

15.00
18.00
20.00
20.00
18.00
15.00
15.00
20.00
20.00
20.00
28.00
20.00
15.00
15.00
24.00
32.00
38.00
38.00
30.00
24.00
15.00
15.00
20.00
20.00
25.00
30.00
30.00
25.00
25.00
15.00
20.00
20.00
18.00
15.00
20.00
25.00
25.00
23.00
20.00
18.00
15.00
15.00
20.00

21.00

a 60,424

a 60,442
a 60,452

a
a
a
a

60,456
60,458
60,461
60,465

a 60,471

a 60,479
a 60,484
a 60,489
a 60,699
a 60,736
a 60,743
a 60,752
a 60,756

a 60,777
a 60,780
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Lado
Esquerdo
19.00
20.00
20.00
20.00
20.00
23.00
35.00
40.00
35.00
25.00
20.00
20.00
23.00
32.00
40.00
45.00
30.00
25.00
25.00
20.00
25.00
26.00
34.00
40.00
26.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
35.00
25.00
18.00
15.00
15.00
17.00
20.00

Estacas

60,579
60,580

60,581 a 60,584
60,585
60,586 a 60,588
60,589
60,590
60,591
60,592
60,593
60,594 a 60,602
60,603 a 60,605
60,606
60,607

Lado
Direito
15.00
19.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00

15.00
15.00
15.00
15.00
25.00
25.00
15.00

60,608

15.00

60,609 a 60,613
60,614
60,6~5 a 60,621
60,622
60,623 a 60,633
60,634
60,635
60,636
60,637 a 60,638
60,639
60,640
60,641
60,642
60,643
60,644
60,645 a 60,651
60,652 a 60,654
60,655 a 60,659
60,660
60,661
60,662 a 60,666
60,667 a 60,689
60,939
60,940 a 60,942

15.00
17.00
20.00
19.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
20.00
25.00
25.00
25.00
25.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
20.00

Lado
Esquerdo

50.00
35.00
25.00
15.00
17.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
15.00

15.00
15.00
20.00
15.00
15.00
21.00
28.00
32.00
35.00
35.00
35.00
28.00
22.00
17.00
15.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
26.00
48.00
34.00
15.00
15.00

Estacas

60,781 a
60,784 a
60,789
60,790 a
60,812
60,813 a
60,829
60,830
60,831 a
60,835
60,836 a
60,860
60,861 a
60,874 a
60,877
60,878 a
60,891
60,892
60,893
60,894
60,895
60,896
60,897
60,898
60,899
60,900
60,901
60,902 a
60,906
60,907 a
60,912
60,913 a
60,918
60,919
60,920
60,921
60,922 a
60,943 a

783
60,788
60,811
60,828

60,834
60,859
60,873
60,876
60,890

60,905
60,911
60,917

60,938
60,972
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Lado
Direito

20.00
20.00
18.00
15.00
15.00

15.00
17.00
19.00
20.00
18.00
15.00
17.00
20.00
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
22.00
26.00
30.00
24.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
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Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste}
Projeto de Desapropriação - Lote 7 de Construção

Lado
Esquerdo

15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
18.00
23.00
30.00
24.00
18.00
15.00
18.00
20.00
20.00
20.00
18,00
15.00
22.00
30.00
23.00
15.00
15.00
15.00
18.00
22.00
25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
18.00
20.00
20.00
20.00
18.00
15.00
20.00
25.00

Estacas

60,972 a
61,005 a
61,009 a
61,030 a
61,038 a
61,046
61,047
61,048 a
61,051
61,052
61,053 a
61,069
61,070
61,071 a
61,075
61,076
61,077 a
61,083
61,084 a
61,088
61,089
61,090
61,091 a
61,128
61,129
61,130
61,131 a
61,134
61,135
61,136
61,137 a
61,151 a
61,154 a
61,225
61,226
61,227 a
61,231
61,232
61,233 a
61,239
61,240
61,241 a
61,244
61,245
61,246 a
61,264
61,265 a

61,004
61,008
61,029
61,037
61,045

61,050

61,068

61,074

61,082
61,087

61,127

61,133

61,150
61,153
61,224

61,230

61,238

61,243
61,263
61,268

Lado
Direito

Lado
Esquerdo

15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
26.00
35.00
35.00
34.00
26.00
15.00
18.00
20.00
25.00
20.00
18.00
15.00
25.00
35.00
35.00
32.00
24.00
15.00
16.00
18.00
22.00
25.00
22.00
15:00
15.00
15.00
20.00
15.00
18.00
20.00
20.00
20.00
18.00
15.00
15.00
16.00
20.00
15.00
15.00
15.00
20.00
25.00

20.00
20.00
20.00
15.00
18.00
20.00
15.00
22.00
27.00
30.00
25.00
22.00
15.00
18.00
25.00
20.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
17.00
16.00
15.00
15.00
17.00
20.00
18.00
15.00
20.00
15.00
15.00
20.00
20.00
20.00
15.00

Estacas

61,284
61,288
61,290
61,291
61,305
61,306
61,315
61,333
61,334
61,335
61,343
61,344
61,345
61,370
61,371
61,374
61,375
61,397
61,399
61,477
61,478
61,482
61,483
61,486
61,517
61,518
61,519
61,521
61,522
61,620
61,621
61,622
61.626
61,627
61,628
61,634
61,653
61,654
61,657
61,658
61,671
61,674
61,687
61,688
61,690
61,691
61,692

a 61,287
a 61,289

a 61,304
a 61,314
a 61,332
a 61,342
a 61,369
a 61,373
a 61,396
a 61,398
a 61,476
a 61,481
a 61,485
a 61,516

a 61,520
a 61,619
a 61,625
a 61,633
a 61,652
a 61,656

a 61,670
a 61,673
a 61,686
a 61,689
a 61,719

Lado
Direito

20.00
25.00
22.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
25.00
25:00
22.00
18.00
15.00
18.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
25.00
30.00
23.00
20.00
15.00
22.00
30.00
30.00
20.00
15.00
17.00
19.00
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
23.00
32.00
26.00
20.00
15.00
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Lado
Esquerdo

22.00
20.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
.15.00
15.00
15.00
17.00
18.00
20.00
20.00
20.00
25.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
20.00
25.00
22.00
19.00
15.00
16.00
19.00
23.00

Estacas

61,269
61,270
61,271
61,272 a 61,281
61,282 a 61,283
61,751
61,752 a 61,753
61,754
61,755
61,756
61,757
61,758
61,759 a 61,770
61,771
61,772
61,773
61,774
61,775
61,776
61,777
61,778
61,779 a 61,797
61,798
61,799 a 61,812
61,813 a 61,816
61,817
61,818 a 61,870
61,871
61,872 a 61,875
61,876 a 62,059
62,060
62,061
62.062
62,063
62,064 a 62,065
62,066 a 62,067
62,068 a 62,071
62,072
62,073
62,074
62,075 a 62.112
62,113
63,114 a 62,120
62,121
62,122
62,123 a 62,126·
62,127
62,128
62,129

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

25.00
22.00
18.00
15.00
20.00
19.00
20.00
22.00
24.00
25.00
27.00
29.00

15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
20.00
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
25.00
30.00
30.00
30.00
30.00
26.00
22.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00

ao.oo

29.00
28.00
27.00
26.00
25.00
24.00
23.00
22.00
20.00
18.00
15.00
20.00
18.00
15.00
18.00
20.00
15.00
18.00
21.00
23.00
25.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
21.00
15.00
18.00
20.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
24.00

Estacas

61,720
61,721 a 61,723
61,724
61,725 a 61,749
61,750
62,139
62,140 a 62,160
62.161 a 62.162
62,163 a 62,310
63,311
62,312
62,313 a 62,316
62,317
62,318
62,319 a 62,517
62,518 a 62,õ20
62,521 a 62,603
62,604
62,605
62,606 a 62,609
62,610
62,611
62,612 a 62,648
62,649
62,650
62,651
62,652
62,653
62,654
62,655
62,656 a 62,662
62,663
62,664 a 62,666
62,667
62,668 .a 62,680
62,681
62,682
62,683 a 62,685
62,686
62,687
62,688 a 62,697
62,698
62,699
62,700 a 62,705
62,706 a 62,710
62,711 a 62,713
62,714 a 62,737
62,738
62,739 a 62,741
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Lado
Direito

20.00
20.00
20.00
15.00
17.00
23.00

15.00
20.00
15.00
17.00
19.00
20.00
19.00
17.00
15.00
20.00
15.00
21.00
26.00
30.00
27.00
21.00
15.00
20.00
25.00
30.00
3Q.00
30.00
25.00
20.00
15.00
23.00
30.00
23.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
22.00
30.00
24.00
19.00
15.00
30.00
20.00
15.00
24.00
30.00

861

Lado

Estacas

Esquerdo

15.00
15.00

62,130
62,131
62,132
62,133
62,134 a 62,135
62,136
62,137
62,138
62,800
62,801
62,802
62,B03 a 62,874

15.00

62,875

15.00
16.00

62,876
62,877
62,878
62,879
62,880
62,881
62,882
62,883
62,884
62,885
62,886
62,887 a 62,938
62,939
62,940
62,941
62,942
62,943 a 62,958

26.00
32.00
35.00
35.00
35.00
28.00
22.00
17.00
15.00
15.00

18.00
20.00
22.00
25.00
3Q.00
30.00
24.00
19.00
15.00
15.00
17.00
19.00
20.00
22.00
25.00
27.00
30.00
3Q.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
113.00
117.00

62,95~

62,960
62,961 a 62,974
62,915 =; opp a 6
7
8
9.
22
23
24.
25
26
27
3Q
28.
31
32
33
34
35
36
37

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

30.00

17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
112.00
113.00
115.00
114.00
113.00
112.00
111.00
110.00
110.00
15.00
16.00
17.00
18.00
17.00
15.00
16.00
23.00
30.00
24.00
20.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
25.00
25.00
22.00
20.00
18.00
16.00
15.00
20.00
24.00
30.00
35.00
40.00
45.00
38.00
30.00

so.oo
34.00
38.00
40.00
36.00
33.00
28.00
25.00
20.00
18.00
15.00
19.00
23.00
26.00
30.00
32.00
34.00
35.00
35.00
33.00
30.00
26.00
21.00
15.00
15.00
17.00
20.00
22.00
25.00
25.00
28.00
15.00
45.00
42.00
38.00
35.00
40.00
45.00
43.00
39.00
35.00
34.00
33.00
32.00
31.00
30.00
30.00
30.00

2~.00

Estacas

62,742
62,743
62,744
62,745 a 62,792
62,793
62,794
62,795
62,796 a 62,799

83
84
85
92
93
94
95
96
97
101
193
194
195
196
197
241
242
243
251
252
253
254
284
285
286
287
295
296
297
298
299
300
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Lado
Direito

27.00
25.00
21.00
15.00
17.00
20.00
25.00
30.00
30.00

so.oo
a 91

30.00

so.oo

30.00
30.00

ao.oo
30.00

a 100
a 192

a 240
a 250

a 283

a 294

a 319

so.oo
15.00
16.00
17.00
18.00
17.00
15.00
16.00
17.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
20.00
25.00
25.00
2S.00
22.00
20.00
18.00
16.00
15.00
20.00
28.00
34.00
40.00
48.00
55.00
44.00
36.00
26.00
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Lado

Estacas

Esquerdo

121.00
125.00
128.00
132.00
129.00
126.00
123.00
120.00
116.00
113.00
110.00
24.00

so.oo
ao.oo
ao.oo
so.oo
ao.oo

30.00
30.00
26.00
21.00
18.00
15.00
16.00
22.00
27.00
35.00
40.00
45.00
38.00
30.00
24.00
20.00
20.00
23.00
28.00
36.00
40.00
45.00
45.00
45.00
36.00
28.00
21.00
15.00
15.00
16.00
17.00
19.00

38
39
40
4la 51
52
53
54
55
56

57
58
370
371
372
373
374
380
381
382
383
384
385
386
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
463
464
465

a 82

a 379

a 391

a 436

a 462

Lado
Direito

30.00

so.oo

so.oo

30.00
30.00

so.oo
30.00

so.oo

so.oo
so.oo

so.oo

15.00
17.00
20.00
23.00
25.00
23.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
23.00
32.00
40.00
47.00
53.00
55.00
50.00
44.00
35.00
22.00
15.00
21.00
29.00
34.00
40.00
45.00
48.00
50.00
50.00
43.00
32.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Lado
Esquerdo

15.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
29.00
32.00

28.00
20.00
20.00
35.00
38.00
45.00
35.00
36.00
27.00
20.00
15.00
18.00
19.00
20.00
18.00
17.00
15.00
15.00
22.00
36.00
20.00
15.00
15.00
19.00
30.00
30.00
30.00
30.00
22.00
15.00
15.00
15.00
16.00
20.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
15.00

Estacas

329 a
335
336
337
338
339
340
341 a
355
356
357 a
553
554
555 a
557
558
559
560
561 a
634
635
636 a
644
645
646 a
657
658
659
660
661 a
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696 a
701
702
703
704
705
706 a
714
715
716 a

334

354

365

556

633

643

656

686

700

713

731
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Lado
Direito

15.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
29.00
32.00
26.00
20.00
15.00 '
41.00
45.00
45.00
45.00
39.00
31.00
24.00
15.00
17.00
20.00
20.00
18.00
17.00
15.00
24.00
34.00
45.00
37.00
15.00
20.00
30.00
38.00
45.00
40.00
30.00
30.00
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
17.00
20.00
22.00
25.00
20.00
15.00
15.00

863

Lado

Estacas

Esquerdo

20.00
18.00
16.00
15.00
18.00
21.00
25.00
25.00

21.00
15.00
15.00
20.00
26.00
35.00
20.00
18.00
15.00
16.00
18.00
20.00
25.00
25.00
25.00
20.00
15.00
15.00
18.00
20.00
25.00
20.00
15.00
17.00
21.00
26.00
30.00
30.00
25.00
20.00
15.00
24.00
27.00

466
467
468
469 a 511
512
513
514
515a517
518
519 a 521
522 a 549
550
551

552
780
781
782
806
807
808
809
810
811
813
814
815
844
845
846
853
854
884
885
886
887
889
890
891
892
966
967

a 805

a 812
a 843
a 852
a 883

a 888

a 899

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

15.00

16.00
19.00
20.00
23.00
23.00
24.00
25.00

15.00
15.00
15.00

16.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
20.00
30.00
35.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

27.00

32.00

21.00
15.00
18.00
24.00

33.00
33.00
35.00
17.00
20.00
22.00
25.00
25.00
25.00
22.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
20.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
28.00
30.00

30.00
31.00
33.00
35.00
30.00
25.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
21.00
30.00
35.00
30.00
31.00
26.00
20.00
15.00
18.00
21.00

25.00

Estacas

732
733
734 a 740
741
742
743
744 a 762
763
764 a 767
768
769
770 a 777

778
779
972
973
974
975
900
901
902
903
907
908
909
910
911
919
922
923
935
936
941
942
947
955
956
957
965
968
969

a 980

a 906

a 913
a 921
a 934
a 940
a 946
a 954
a 964
a 971

Lado
Direito

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
20.00
26.00
30.00
35.00
33.00
30.00
32.00
33.00
35.00
35.00
17.00
20.00
22.00
25.00
22.00
18.00
16.00
16.00
15.00
20.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
35.00
30.00
23.00
15.00
16.00
25.00
30.00
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864
Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste)
Projeto de Desapropriação - Lote 8 de Construção

Lado

Estacas

Esquerdo

35.00
30.00
30.00
28.00
26.00
22.00
18.00
15.00
17.00
20.00
20.00
18.00
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
30.00
30.00
30.00
22.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
20.00
23.00
25.00
27.00
30.00
31.00
33.00
35.00
40.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
42.00
37.00
35.00
32.00

980 a 982
983
984 a 988
989
990

991
992
993 a 1,049
1,050
1,051
1,052 a 1,057
1,058
1,059
1,060
1,061
1,062
1,063 a 1,071
1,072
1,073
1,074
1,075
1,076 a 1,086
1,087 a 1,104
1,105
1,106
1,107
1,108
1,109 a 1,121
1,122
1,123
1,124
1.125
1,126
1,127
1,128
1,129
1,130
1,131
1,132
1,133 a 1,134
1,135
1.136
1,137
1,138
1,139
1,140
1,141

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

35.00
33.00
30.00
28.00
26.00
24.00
20.00
15.00
19.00
22.00
25.00
23.00
22.00
20.00
19.00
17.00
15.00
25.00
22.00
20.00
15.00
15.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
17.00
20.00
23.00
25.00
27.00
30.00
31.00
33.00
35.00
40.00
45.00
50.00
48.00
45.00
40.00
35.00
35.00
35.00
30.00

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.00
19.00
16.00
15.00
18.00
20.00
24.00
30.00
30.00
30.00
35.00
35.00
35.00
36.00
45.00
42.00
40.00
38.00
35.00
35.00
35.00
32.00
30.00
30.00
28.00
25.00
23.00
19.00
16.00
15.00
15.00
15.00
18.00
20.00
24.00
26.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

Estacas

1,146 a
1,180
1,181
1,182
1,183
1,184 a
1,188
1,189
1,190
1,191 a
1,342
1,343
1,344
1,345
1,346
1,347 a
1,349
1,350
1,351
1,352
1,353 a
1,359
1.360
1,361
1,362
1,363
1,364
1,365
1,366 a
1,368
1,369
1,370
1,371
1.372
1,373
1,374 a
1,387
1,388
1,389
1,390
1,391
1,392
1,393
1.394 a
1,397
1.398 a
1,401

1,179

1,187

1,341

1.348

1,358

1,367

1.386

1,396
1,400
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Lado
Direito

15.00
15.00
15.00
17.00
19.00
20.00
17.00
16.00
15.00
15.00
18.00
20.00
24.00
24.00
26.00
30.00
30.00'
34.00
39.00
40.00
40.00
40.00
40.00
38.00
35.00
33.00
30.00
30.00
30.00
28.00
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
15.00
18.00
20.00
23.00
26.00
28.00
30.00
33.00
35.00
40.00
45.00
40.00

865

Lado
Esquerdo

30.00
24.00
20.00
15.00
18.00
15.00
15.00
15.00

15.00
19.00
24.00

30.00
30.00
35.00
38.00
45.00
50.00
50.00
45.00
38.00
33.00
27.00
21.00
15.00
17.00
20.00
20.00
22.00
26.00
30.00
29.00
27.00
25.00

Estacas

1,142
1,143
1,144
1,145
1,409
1,410
1,411
1,412
1,413 a 1,497
1,498
1,499
1,500 a 1,501
1,502
1,503
1,504
1,505
1,506 a 1,509
1,510
1,511
1,512
1,513
1,514
1,515
1,516 a 1,526
1,527
1,528 a 1,530
1,531
1,532
1,533
1,5.34 a 1,549
1,550
1,551
1,552

Lado
Direito

Lado
Esquerdo

so.oo

so.oo

28.00
25.00
20.00
27.00
24.00
22.00
18.00

28.00
25.00

15.00
22.00
26.00

so.oo
35.00
41.00
46.00
50.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
18.00
15.00
17.00
20.00
24.00
30.00
30.00
30.00
29.00
27.00
25.00

21.00

17.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
15.00
23.00
21.00
19.00
17.00
15.00
18.00
23.00
27.00
32.00
35.00
35.00
32.00
25.00
20.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
19.00

Estacas

1,402 a 1,405
1,406
1,407
1,408
1,643
1,644 a 1690 = 1848
1,849 a 1970=2000
2,001 a 2,275
2,276 a 2,304
2,305 a 2425=2427
2,428 a 3,360
1,553
1,554
1,555
1,556
1,557 a 1,568
1,569
1,570
1,571
1,572
1,573
1,574
1,575
1,576
1,577
1,578 a 1,628
1,629
1,630 a 1,631
1,632
1,633
1,634 a 1,639
1,640 a 1,642

Lado
Direito

35.00
35.00
33.00
30.00

17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
23.00
21.00
19.00
17.00
15.00
15.00
23.00
30.00
35.00
35.00
32.00
28.00
25.00
20.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste)
Projeto de Desapropriação - Lote 9 de Construção

Lado
Esquerdo

15.00
20.00
15:00
25.00
15.00

Estacas

3,360
3,366
3,415
4,056
4,111

a
a
a
a
a

3,365
3,414
4,055
4,110
4,314

Lado
Direito

Lado
Esquerdo

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

18.00
17.00
15.00
17.00
20.00

Estacas

7,542
7,543
7,544 a 7,578
7,579
7,580

Lado

18.00
16.00
15.00
15.00
15.00
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Lado

Estacas

Esquerdo

20.00
15.00
25.00
25.00
15.00
17.00
15.00
18.00
18.00
15.00
20.00
22.00
15.00
20.00
15.00
17.00
15.00
20.00
15.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.00
20.00
19.00
18.00
17.00
15.00
19.00
21.00
21.00
21.00
19.00
17.00
15.00
19.00
21.00
23.00
25.00
23.00
20.00
15.00
17.00
15.00
17.00
48.00
61.00

4,315
4,332
5,001
5,016
5,022
5,088
5,196
5,267
5,272
5,293
6,384
6,424
6,448
6,724
6,739
6,833
6,858
6,914
6,934
7,001
7,271
7,272
7,273
7,274
7,275
7.276
7,277
7,278
7,279
7,280
7,442
7,443
7.444
7,445
7,446
7,447
7,448
7,471
7,472
7,473
7,474
7,475
7,476
7,477
7,478
7,480
7,541
8,405
8,406

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

4,331
4820=5000
5,015
5,021
5,087
5,195
5,266
5,271
5,292
6,383
6,423
6,447
6,723
6,738
6,832
6,857
6,913
6,933
a 6945=7000
a 7,270

a 7.441

a 7.470

a 7,479
a 7,540

Lado

Lado
Direito

Esquerdo

20.00
15.00
15.00
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.00
18.00
20.00
18.00
16.00
15.00
15.00
16.00
17.00
20.00
18.00
16.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
19.00
22.00
19.00
16.00
15.00
15.00
16.00
19.00
17.00

22.00
23.00
23.00
21.00
19.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
23.00
28.00
25.00
24.00
24.00
22.00
21.00
20.00
19.00
17.00
16.00
15.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
23.00
25.00
28.00
30.00
33.00
35.00
34.00
34.00
33.00
33.00
34.00
35.00
30.00
25.00
21.00
17.00
15.00
15.00
19.00
35.00
20.00
21.00

Estacas

7,581
7,582
7,583
7,584
7,585
7,586
7.927
7,928
7,929
7,930
7,931
7,932
7,933
7,934
7,935
7,936
7,937
7,938
7,955
7,956
7,957
7,958
7,959
8,177
8.178
8.179
8,180
8,181
8,182
8,183
8,184
8,185
8,186
8,187
8,188
8,189
8,190
8,191
8,192
8,193
8,194
8,195
8,196
8,197
8,402
8,403
8,404
8,796
8,797

a 7,926

a 7,954

a 8,176

a 8.401
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Lado
Direito

15.00
17.00
20.00
18.00
16.00
15.00
17.00
18.00
18.00
18.00
17.00
15.00
17.00
16.00
15.00
16.00
16.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
24.00
27.00
30.00
30.00
30.00
30.00
32.00
33.00
33.00
33.00
32.00
30.00
29.00
27.00
23.00
20.00
15.00
16.00
16.00
18.00
20.00
17.00
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Lado

Estacas

Esquerdo
43.00
25.00
15.00
30.00
22.00
15.00
19.00
22.00
25.00
29.00
32.00
35.00
33.00
30.00
28.00
25.00
25.00
21.00
19.00
17.00
16.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
21.00
21.00
20.00
20.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
17.00
18.00
20.00
21.00
23.00
24.00
25.00
25.00
26.00
26.00
25.00
23.00

8,407

8,408
8,409 a 8,501
8,502

8,503
8,504 a 8,564
8,565
8,566
8,567
8,568
8,569
8,570 a 8,576
8,577
8,578
8,579

8,580
8,581
8,582
8,583
8,584
8,585
8,586
8,604
8,606
8,608
8,610
8,612
8,614
8,615
8,616
8,617
8,641
8,642
8,643
8,644
8,645
8,646
8,647
8,784
8,785
8,786
8,787
8,788
8,789
8,790
8,791
8,792
8,793
8,794
8,795

a
a
a
a
a
a

8,603
8,605
8,607
8,609
8,611
8,613

a 8,640

a 8,783

Lado
Direito

Esquerdo

16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
22.00
25.00
29.00
32.00
35.00
34.00
33.00
31.00
29.00
25.00
25.00
23.00
21.00
18.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
17.00
18.00
17.00
16.00
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
21.00
23.00
20.00
19.00
18.00
19.00

21.00
20.00
18.00
15.00
16.00
18.00
18.00
18.00
17.00
16.00
15.00
17.00
18.00
20.00
24.00
25.00
15.00
36.00
38.00
36.00
34.00
32.00
29.00
27.00
25.00
22.00
20.00
18.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.00
19.00
20.00
42.00
36.00
31.00
25.00
24.00
23.00
23.00
23.00
23.00
24.00
24.00
24.00
25.00
25.00
25.00

Lado

Estacas

8,798
8,799
8,800
8,801 a 8,806
8,807
8,808
8,B09

8,810 a 8,823
8,824 a 8,825
8,826
8,827 a 8,843
8,844
8,845
8,846
8,847
8,848
8,852
8,861
8,862
8,863
8,864
8,865
8,866
8,867
8,868
8,869
8,870
8,871
8,872
8,899
8,900
8,901
8,902
8,903
8,904
8,905
8,906
8,907
8,908
8,909
8,910
8,911
8,912
8,913
8,926
8,927
8,928
8,929
8,930
8,931

a 8,851

a 8,860

a 8,898

a 8,925

Lado
Direito

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
17.00
18.00
17.00
16.00
15.00
19.00
21.00
24.00
25.00
25.00
15.00
15.00
35.00
33.00
31.00
29.00
27.00
25.00
23.00
21.00
19.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
18.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
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Lado

Estacas

Esquerdo

24.00
24.00
23.00
29.00
22.00
21.00
21.00
20.00

8,932
8,933
8,934
8,935
8,943
8,944
8,945
8,946

Lado

Lado

Direito

Esquerdo

19.00

33.00
37.00
23.00
23.00

21.00

19.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00

19.00
17.00
16.00
15.00

Estacas

8,936
8,937
8,938
8,939
8,947
8,948
8,967
8,969

a 8,942
a 8,966
a 8,968
a 8,977

Lado
Direito

16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Art. 3~ A Ferroeste fica autorizada a promover em seu nome e a executar com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se
refere o art. 1? deste decreto.
Art. 4? A Ferroeste poderá alegar urgência nas desapropriações a que se refere o presente decreto, nos termos do artigo
15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de
1970, para efeito da imediata imissão de posse na parte ou na
totalidade dos imóveis, acessórios e outros bens de interesse do
projeto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se o Decreto n? 98.213, de 29 de setembro
de 1989, e demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Ozires Silva
1171

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Outorga a Adelino Castaman, concessão para aproveitamento de energia hidráulica, para uso exclusivo, no Rio Enganado,
no Município de Colora do do Oeste, Estado
de Rondônia, no trecho que menciona.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 140, letra a, 150 e 164, letra a, do Decreto n?
24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do Processo n?
27100.000546/90-09,
DECRETA:
Art. I? É outorgada a Adelino Castarnan, concessão para
o aproveitamento de energia hidráulica de um trecho do Rio Enganado, nas coordenadas geográficas 13°04'09"S de latitude e
60 0 0 6 ' 2 5 " W de longitude, com uma unidade geradora de
1.500KW, no Município de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, não conferindo o presente título delegação de poder público
ao concessionário.
Art. 2? O aproveitamento destina-se à produção de energia
elétrica para uso exclusivo do concessionário, que não poderá
fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito.
§ I? Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia excedente à Centrais Elétricas de Rondônia
S.A. (Caron), no Município de Colorado do Oeste, Estado de
Rondônia.
§ 2? O concessionário fica obrigado a satisfazer as exigências acauteladoras dos usos múltiplos da água, especialmente o
controle de cheias.
Art. 3? A concessão a que se refere o art. I? vigorará pelo
prazo de trinta anos, contado da data da publicação deste decreto.
Art. 4? Fica o concessinário obrigado a requerer ao Governo Federal, nos seis últimos meses que antecederem ao término
do prazo de vigência da concessão, sua renovação mediante as
condições que vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sua desistência.
§ I? No caso de desistência, fica a critério do poder concedente exigir que o concessionário reponha, por sua conta, o curso d'agua em seu primitivo estado.
§ 2? Compete ao concessionário provocar o Estado de
Rondônia, titular do domínio das águas, para que se manifeste,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr. 1991.
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nos dois anos que antecederem ao fim do prazo de vigência da
concessão, sobre seu interesse ou não pela reversão dos bens e
instalações e encaminhar, dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao poder concedente.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Ozires Silva
(18) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomunicações do Paraná S.A. - (Telepar), o
imóvel que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 5?, letra h, e 6?, do Decreto-Lei nf' 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de
1956, no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e o que
consta do Processo Minfra n? 29000.002901 - 74,
DECRETA:
Art. I? É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações do Paraná S.A.
(Telepar), área de terreno com 100m 2 (cem metros quadrados),
sem benfeitorias, desmembrada de área maior com 784.0S0,00m 2
(setecentos e oitenta e quatro mil, e oitenta metros quadrados)
correspondente ao Quinhão n? 4, localizado no Bairro da Lança,
denominado Rancho C, no Município de Pirai do Sul, no Estado
. do Paraná, conforme consta da matrícula n? 2074, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Piraí do Sul, no Estado
do Paraná, necessária à instalação de torre de telecomunicações
para interligação do sistema telefônico de Ponta Grossa e J aguariaíva.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo. possui as seguintes descrições e confrontações: da Estaca O=PP,
correspondente a Estaca 10 da poligonal da área maior, cravada
à margem de uma estrada secundária que liga a estrada principal à saibreira, inicia uma poligonal aberta para dentro da propriedade de Carlos Augusto da Silva. Desta estaca, no rumo de
30'28'SE, mediu-se 40,90 metros, até encontrar a Estaca I, cravada à margem direita de uma estrada interna à propriedade.
Da Estaca I, no rumo 59'42'SE, mediu-se 50,00 metros até encontrar a Estaca 2. Da Estaca 2, no rumo 60'54'SE, mediu-se
258,15 metros até a Estaca 3, onde começa uma poligonal fechada que delimita o terreno a ser desmembrado. Da Estaca 3, no
rumo 49'52'NE, mediu-se 10,00 metros até a Estaca 4. Da Estaca 4, no rumo de 40 0 0 8 ' S E , mediu-se 10,00 metros até a Estaca
5. Da Estaca 5, no rumo de 40'52'SO, mediu-se 10,00 metros até
a Estaca 6. Da Estaca 6, no rumo 40'08'NO, mediu-se 10,00 metros até a Estaca 3, inicio da poligonal fechada. A área desta
poligonal fechada corresponde a 100,OOm2 (cem metros quadrados).

Art. 2? Fica a Telebrás autorizada a promover, na forma
da legislação vigente, a desapropriação do imóvel de que trata
este decreto, com a utilização de recursos da Telepar.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970, para efeito de
imediata imissão de posse.

Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 26 de março de 1991; 107? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Ozires Silva
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(19)

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utílidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomuaicecõee de São Paulo S.A. (Telesp), o imóvel que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos arts. 5?, letra h, e 6?, do Decreto n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e o que consta do Processo n? 29000.005401/90-77,
DECRETA:
Art. I? É declarada de utilidade pública para fins de desapropriação.em favor da Telecomunicacões de São Paulo S.A.
(Telesp}, a área de terreno com 2.200,00m 2 (dois mil e duzentos
metros quadrados), sem benfeitorias, com duas testadas, localizada na Av. Engenheiro George Corbisier e Rua Tenente Ubirajara Monory, zona urbana, Município e Comarca de São Paulo,
de propriedade de Jesus Villarino Prieto e sua mulher Valdete
Alves Villarino, José Villarino Prieto e sua mulher Margarida
Rosa Cruz Villarino, Antonio Villarino Prieto e sua mulher Elisete de Cássia Alface Villarino, Benjamin Villarino Prieto e sua
mulher Edeli Bettini Villarino e Ignácio Récio Garcia e sua mulher Maria Antonia Mova de Récio, conforme consta das
matriculas nf s 35.886, 35.887,63.446 e 63.447, do 8? oficio de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, destinada à implantação de estação telefônica.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo é
composto de terrenos localizados no Município e Comarca de
São Paulo e possui as seguintes descrições e confrontações:
área descrita na matrícula n? 63.446 - terreno situado na Rua
Tenente Ubirajara Monory, antiga Rua 2, constituído pelos Lotes 15, 16 e 17 da Quadra I, Chácara das Mimosas, n? 42? Subdistrito-Jabaquara, medindo 30,00m de frente, 25,00m da
frente aos fundos, de ambos os lados e 30,OOm nos fundos, encerrando a área de 750,00m 2 , confrontando do lado direito de
quem da rua olha o terreno, com o Lote 18 da Quadra I de proCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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priedade de Fernando Luiz Vieira de Mello, do lado esquerdo,
com o Lote 14 da quadra de propriedade de Jesus Villarino
Prieto e, nos fundos, com a área independente da Quadra I, dos
mesmos proprietários; área descrita na matrícula n? 63.447 terreno situado na Avenida Eng" George Corbisíer, na Quadra I
da Chácara das Mimosas, no 42? Subdistrito-Jabaquara, medindo 30,OOm de frente, 25,OOm da frente aos fundos, em ambos os
lados e 30,OOm nos fundos, confrontando do lado direito de
quem da avenida olha para o terreno, com Jesus Villarino Prieto e outros, do lado esquerdo, com Sandro Apponi, e nos fundos, com os lotes 15, 16 e 17 da mesma Quadra I, dos mesmos
proprietários, encerrando a área total de 75ü,OOm 2 ; parte da área
descrita na matricula n? 35.886 - terreno situado na Av. Engenheiro George Corbisier, na Quadra I da Chácara das Mimosas,
n? 42? Subdistrito-Jabaquara, medindo 14,OOm de frente, 25,OOm
da frente aos fundos, em ambos os lados e 14,OOm nos fundos,
encerrando a área de 350,OOm 2 , confrontando do lado direito de
quem da avenida olha para o terreno, com a área remanescente
da mesma matrícula, de propriedade de Jesus Villarino Prieto e
outros - do lado esquerdo, com os mesmos proprietários. e nos
fundos com área descrita na matrícula n? 35.887, constituída pelos lotes 12, 13 e 14, dos mesmos proprietários; parte da área
descrita na matrícula n? 35.887 - terreno situado na Rua Tenente Ubirajara Monory, antiga Rua 2, Quadra I da Chácara
das Mimosas, n? 42? Subdistrito-Jabaquara, medindo 14,OOm de
frente por 25,OOm, da frente aos fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de
350,OOm 2 , confrontando do lado esquerdo de quem da rua olha
para o terreno com a área remanescente desta matrícula, de propriedade de Jesus Villarino Prieto e outros; do lado direito, com
o lote 15 citado na matrícula n? 63.446 dos mesmos proprietários, e, nos fundos com área descrita na matrícula n? 35.886,
também dos mesmos proprietários.
Art. 2? Fica a Telesp autorizada a promover, na forma da
legislação vigente, a desapropriação do imóvel de que trata este
decreto, com a utilização de recursos próprios.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n?
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2.786, de 1986, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970, para efeito de
imediata imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Ozires Silva
(20)

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A. {Telerj}, o
imóvel que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 5?, letra h, e 6?, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
e o que consta do Processo n:' 29000.004458/90-59,
DECRETA:
Art. 1? É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações do Rio de Janeiro
S.A. (Telerj), área de terreno com 1.496,50m2 (um mil, quatrocentos e noventa e seis metros e cinqüenta decímetros quadrados), sem benfeitorias, a ser desmembrada de maior porção do
imóvel localizado à Avenida Alberto Torres n? 6791701 no Primeiro Subdistrito do 1? Distrito do Município dos Goytacazes,
no Estado do Rio de Janeiro, de propriedade de João Francisco
Gomes ou sucessores, matriculado às fls. 140 do livro 2-AN sob
o n? 10.714, na 6~ Circunscrição - Primeiro 8ubsdistrito do I?
Distrito, anexa ao Cartório do 1? Ofício de Notas da Comarca
de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, necessáfia à instalação de uma estação telefônica.
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Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo possui o formato de um polígono regular de quatro lados com as seguintes dimensões e confrontações: 36,50m de frente para a Avenida Alberto Torres, 41,00m no lado direito confrontando com o
remanescente de maior porção; 36,50m nos fundos confrontando
com o lote 16 da quadra F, do imóvel n? 205 da Rua Ramiro
Braga; 41,00m do lado esquerdo confrontando com a Rua Ramiro Braga. Esta descrição técnica baseia-se na planta de situação n? ASG-1/20.268-1, elaborada pela Telerj.
Art. 2? Fica a Telerj autorizada a promover, na forma da
legislação vigente, a desapropriação do imóvel de que trata este
decreto, com a utilização de recursos próprios.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970, para efeito de
imediata imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Ozires Silva
(21)

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomunicaçoes do Paraná S.A. (Teleper), o imóvel
que menciona.

O VICE· PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 5?, letra h, e 6?, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e
O que consta do Processo Minfra n? 29000.005937/90-47,
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DECRETA:
Art. 1? É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da 'I'elccomunicações do Paraná S.A.
(Telepar), área de terreno com 775,50m2 (setecentos e setenta e
Cinco metros e cinqüenta decímetros quadrados), com benfeitorias, localizada na Rua Francisco Ribas n:' 44, lote n:' 15, antigo sln da Quadra n:' 1, Zona Central, Municipio de Ponta Grossa, Estado do Paraná, de propriedade de Theófilo Cunha Souza,
conforme consta no Registro de Imóveis do 1? Cartório da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, necessária à construção de prédio destinado à ampliação do sistema telefônico local.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo possui as seguintes descrições e confrontações: pela frente,
confronta-se com a Rua Francisco Ribas, onde mede 23,50m; pelo lado direito, confronta-se com a propriedade da Telecomunicações do Paraná SIA (Telepar), onde mede 33,00m; pelo lado
esquerdo, confronta-se com a propriedade de Lourival Justus,
onde mede 33,00m; nos fundos, fechando o perimetro, confrontase com as propriedades de Elfrieda Herold Perlin, Dorly Maurer Berger, Maria Alcidia Pedroso e Carlos J endreick & Cia.
Ltda., onde mede 23,50m.
Art. 2? Fica a Telebrás autorizada a promover, na forma
da legislação vigente, a desapropriação do imóvel de que trata
este decreto, com a utilização de recursos da Telepar.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970, para efeito de

imediata imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Ozires Silva
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°

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomunicaçoes do Paraná S.A. - Telepar, o imóvel
que mencione.

VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que he confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 5?, letra h, e 6?, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e
o que consta do Processo n? 29000.017008/90-35,
DECRETA:
Art. I? É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações do Paraná S.A.
(Telepar), área de terreno com 1.445,25m 2 (um mil, quatrocentos
e quarenta e cinco metros e vinte e cinco decímetros quadrados), com benfeitorias, a ser desmembrada de maior porção do
imóvel localizado no lugar denominado Tainhas, Distrito de Carambeí, Município de Castro, no Estado do Paraná, de propriedade de João Vriesman Sobrinho e sua mulher Maria Virgínia
da Silva Vriesman, matriculada sob o n? 45 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Castro, Estado do Paraná, necessária à instalação de uma torre de telecomunicações.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo assim se descreve e caracteriza: da Estaca 0= PP, cravada ao lado esquerdo da Estrada Vicinal da Tainhas, rente à cerca que
divide o bebedouro, deu-se origem ao caminhamento. No rumo
de 00'10'NO mediu-se 9,30m na testada da estrada, até alcançar
a Estaca 1; da Estaca 1, num rumo de 12?00'NO, mediu-se
40,00m até alcançar a Estaca 2, distante 0,50m da cerca da estrada; da Estaca 2, num rumo de 78?00'SO, mediu-se 35,OOm até
alcançar a Estaca 3 no rumo 78'OO'SO, mediu-se 0,50m até alcançar o canto do terreno, sobre a cerca da estrada; da Estaca 3.
num rumo de 12°00'SE, mediu-se 40,00m até alcançar a Estaca
4; da Estaca 4, num rumo de 78°00'NE, mediu-se 35,00m até alcançar a Estaca 1. Todas as divisas são confrontantes com as
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terras de João Vriesman Sobrinho e sua mulher Maria Virgínia
Si! va V riesman.
Art. 2~ Fica a Telebrás autorizada a promover, na forma
da legislação vigente, a desapropriação do imóvel de que trata
este decreto, com a utilização de recursos da Telepar.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é de·
clarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n:' 1.075, de 1970, para efeito de
imediata imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Ozires Silva
(23) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991 1*1
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp), o imóvel
que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 5? letra h, e 6? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
e o que consta do Processo n? 29000.005032/90-12,
DECRETA:
Art. 1? É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A.
(Telesp), área de terreno com 2.888,65m 2 (dois mil, oitocentos e
oitenta e oito metros e sessenta e cinco decímetros quadrados),
("') Retificado no DO de 30.4.1991 (pág. 956 deste volume).
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sem benfeitorias, localizada na Serra do Chiqueiro. sendo
1.255,53m 2 (um mil duzentos e cinqüenta e cinco metros e cinqüenta e três decímetros quadrados) no Município de Itapecerica da Serra e 1.633,12m 2 (um mil, seiscentos e trinta e três metros e doze decímetros quadrados) no Município de Cotia, de
proprietário não identificado, destinada à instalação de uma estação repetidora de microondas.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo
localiza-se parte no Município de Itapecerica da Serra e parte
no Município de Cotia, Estado de São Paulo, junto à Estrada
da Torre, do lado esquerdo de quem trafega pela referida estrada municipal, vindo da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116l, distando aproximadamente 1.700m da linha férrea da Ferrovia
Paulista S.A. (Fepasa), segundo o desenvolvimento da aludida
estrada. A área total possui formato de um polígono irregular
de nove lados, de vértices A, B, C, D, E, F, H, I, J, A, apresentando seu perímetro as seguintes características, adotando-se o
sentido horário de percurso, para efeito de orientação dos lados
que compõem o perímetro: inicia-se no Ponto B determinado pela interseção da linha-limite esquerda da Estrada da Torre para
quem por ela trafega, vindo da Rodovia Régis Bittencourt, com
a linha limítrofe entre os Municípios de Itapecerica da Serra e
Cotia. Do ponto B antes definido, formando ângulo interno de
37°15'17" com lado AB, segue em linha reta, com o rumo de
OP25'00"SW, na distância de 30,98m, até o Ponto C; neste ponto, deflete à esquerda, formando ângulo interno de 199°24'30",
com o lado BC e segue em linha reta, com o rumo de
17°59'30"SE, na distância de 9,71m até o Ponto D; neste ponto
deflete à esquerda, formando ângulo interno de 257°22'32" com
o lado CD e segue em linha reta, com o rumo de 84°3T58"NE,
na distância de 30,71m, até o ponto E; neste ponto, deflete à direita, formando ângulo interno de 90°00'00" com o lado DE e segue em linha reta, com o rumo de 05°22'02"SE, na distância de
50,00m, até o Ponto F; neste ponto, deflete à direita, formando
ângulo interno de 90°00'00" com o lado EF e segue em linha,
com o rumo de 84°3T58"SW, na distância de 50,00m, até o ponto H; neste ponto, deflete à direita, formando ângulo interno de
90°00'00" com o lado FH e segue em linha reta, com o rumo de
05°22'02"NW, na distância de 50,00m, até o Ponto I; neste
ponto, deflete à direita, formando ângulo interno de 90°00'00"
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com o lado HI e segue em linha reta, com o rumo de
84°37'58"NE, na distância de 4,97m, até o ponto J; neste ponto,
deflete à esquerda, formando ângulo interno de 263°13'47" com
o lado IJ e segue em linha reta, com o rumo de 01°24'1l"NE, na
distância de 27,37m, até o Ponto A localizado na linha-limite da
Estrada da Torre; neste ponto, deflete à direita, formando ângulo interno de 142°43'54" com o lado JA e segue em linha reta,
com o rumo de 38°40'17"NE, na distância de 18,17m, fazendo limite com a Estrada da Torre, até o Ponto B de partida; sendo
que a linha B-C-D-E-F-H-I-J-A faz limite com a área de proprietário não identificado. A parte do terreno localizado no Município de Itapecerica da Serra abrange a área de 1.255,53m 2 ,
apresentando seu perímetro. D-E-F-G-D, as seguintes canteterísticas, adotando-se o sentido horário de percurso, para efeito de orientação dos segmentos que compõem o perímetro:
inicia-se o Ponto D localizado na linha divisória dos Municípios
de Itapecerica da Serra e Cotia, à distância de 40,266m do Ponto
B, este determinado pela interseção da linha-limite esquerda da
Estrada da Torre, para quem por ela trafega, vindo da Rodovia
Régis Bittencourt, com a referida linha divisória de municípios,
segundo o rumo de 03°10'51"NW, no sentido de D para B. Do
ponto D antes definido, formando ângulo interno de 77'22'32"
com o lado GD, segue em linha reta, com rumo de 84°37'58"NE,
na distância de 30,7lm, até o Ponto E, neste ponto, deflete à direita formando ângulo interno de 90'00'00" com o lado DE e segue em linha reta, com o rumo de 05°22'02"SE, na distância de
50,00m, até o Ponto F; neste ponto, deflete à direita, formando
ângulo interno de 90'00'00" com o lado EF e segue em linha reta, com o rumo de 84°37'58"SW, na distância de 19,51m, até o
Ponto G, localizado na linha divisória de municípios antes referida; neste ponto, deflete à direita, formando ângulo interno, de
102°37'28" com o lado FG e segue em linha reta, com o rumo de
17°59'30"NW, na distância de 51,23m, até o Ponto D de partida,
estando o lado GD em coincidência com a linha divisória de municípios já aludida; sendo que a linha D-E-F-G-D faz limite com
área de proprietário não identificado. A parte de terreno localizado no Município de Cotia abrange a área de 1.633,12m 2 , apresentando seu perimetro, A-B-C-G-H-I-J-A, as seguintes características, adotando-se o sentido horário de percurso, para efeito de orientação dos segmentos que compõem o perímetro:
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inicia-se no ponto B determinado pela interseção da linha-limite
esquerda da Estrada da Torre, para quem por ela trafega, vindo
da Rodovia Régis Bittencourt, com a linha limítrofe entre os
Municípios de Itapecerica da Serra e Cotia. Do Ponto B antes
definido, formando ângulo interno de 37'15'17" com o lado AB,
segue em linha reta, com o rumo de 01'25'00"SW, na distância
de 30,98m, até o Ponto C; neste ponto, deflete à esquerda, formando ângulo de 199?24'30" com o lado BC e segue em linha reta, com o rumo de 17'59'30"SE, na distância de 60,94m, até o
Ponto G; sendo que a linha B-C-G está em coincidência com a
linha divisória dos Municípios de Itapecerica da Serra e Cotia;
no Ponto G, deflete à direita, formando ângulo interno de
77'22'32" com o lado CG e segue em linha reta, com o rumo de
84'37'58"SW, na distância de 30,49m, até o Ponto H; neste ponto, deflete à direita, formando ângulo interno de 90'00'00" com
o lado GH e segue em linha reta, com o rumo de 05'22'02"NW,
na distância de 50,00m, até o Ponto I; neste ponto, deflete à direita, formando ângulo interno de 90'00'00" com o lado HI e segue em linha reta, com o rumo 84'37'58"NE, na distância de
44,97m, até o Ponto J; neste ponto, deflete à esquerda, formando
ângulo interno de 263'13'47" com o lado IJ e segue em linha reta, com o rumo de Dl'24'1l"NE, na distância de 27,37m, até o
Ponto A localizado na linha-limite da Estrada da Torre; neste
ponto, deflete à direita, formando ângulo interno de 142'43'54"
com o lado J A e segue em linha reta, com o rumo de
38'49'17"NE na distância de 18,17m, fazendo limite com a Estrada da Torre, até o Ponto B de partida; sendo que a linha B-CG-H-I-J-A faz limite com área de proprietário não identificado.
A descrição técnica baseia-se na planta planialtimétrica n?
90.001, elaborada pela Daneplan - Engenharia Ltda.
Art. 2~ Fica a Telesp autorizada a promover, na forma da
legislação vigente, a desapropriação do imóvel de que trata este
decreto, com a utilização de recursos próprios.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970, para efeito de
imediata imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Ozires Silva

(241

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomunícacões do Paraná S.A. (Telepar), o imóvel
que menciona.
.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 5? letra h, e 6?, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e
o que consta do Processo Minfra n? 29000.002900/91-10,
DECRETA:
Art. I? É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações do Paraná S.A.
(Telepar), área de terreno com 2.604,63m 2 (dois mil, seiscentos e
quatro metros e sessenta e três decímetros quadrados), sem
benfeitorias, desmembrada de uma área maior de 10. nO,OOm'
(dez mil, setecentos e trinta metros quadrados) no prolongamento da Avenida Visconde de Mauá, esquina com a Rua Antero
de Quental, na cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná,
de propriedade de Carlos Bandeira Singer, conforme consta no
2? Registro de Imóveis de Comarca da Ponta Grossa, no Estado
do Paraná, necessárias à expansão dos serviços telefônicos.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo, possui as seguintes descrições e confrontações: terreno com frente
para a Avenida Visconde de Mauá, medindo 38,85 metros. Do
lado direito de quem da avenida olha o terreno, confrontando
com terreno de propriedade de F. Capeletti S.A., mede 66,00
metros. Nos fundos, confrontando com a área remanescente de
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propriedade de Carlos Bandeira Singer, mede 40,33 metros. Do
lado esquerdo, de quem da avenida olha o terreno, com frente
para a Rua Antero de Quental, mede 66,00 metros.
Art. 2? Fica a Telebrás autorizada a promover, na forma
da legislação vigente, a desapropriação do imóvel de que trata
este decreto, com a utilização de recursos da Telepar.
ArL 3? A desapropriação a que se refere este decreto é declarada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto- Lei n?
3.365, de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970, para efeito de
imediata imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Ozires Silva

(25)

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Outorga â Malacco Amarante Energética S.A. concessão para o aproveitamento de
energie hidráulica de um trecho do Ribeirão
Galheiros, no Município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo
em vista o disposto nos arts. 140, letra b, 150 e 164, letra a, do
Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do Processo n:' 27100.000133/90-71,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Malacco Amarante Energética S.A.
concessão para o aproveitamento de energia hidráulica de um
trecho do Ribeirão Galheiros, bacia do Rio das Mortes, subCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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bacia do Rio Pindaíba, nas coordenadas geográficas 15'13'24"S
de latitude e 52'20'02" W de longitude, com potência de
2.610kW, no Município de Barra do Garças, Estado do Mato
Grosso.
Parágrafo único. A energia produzida será destinada ao
suprimento da Centraís Elétrícas Matogrossenses S.A. (Cemat] ,
no Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso.
Art. 2? A concessionária deverá assinar o contrato de Concessão dentro do prazo de trinta dias, contado da publicação do
despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da
Infra-Estrutura.
Art. 3? A concessionária apresentará ao Departamento
Nacional de Águas e Energía Elétrica (DNAEE), no prazo de
doze meses contado da data da publicação deste decreto, projeto
definitivo para o aproveitamento da energia hidráulica.
Art. 4? A concessão de que trata o presente decreto vigorará pelo prazo de trinta anos, a contar da data do registro do
respectivo contrato pelo DNAEE.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e
instalações que no momento existirem, em função dos serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 5? Mediante as condições que vierem a ser estipuladas, a concessão poderá ser renovada, a pedido da concessionária, até seis meses antes de expirar o prazo previsto no artigo
anterior.

Art. 6?
cação.
Art. 7':

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Ozires Silva
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 183(2):605-947, marv/abr. 1991.
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(26)

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins

de deseoroprieçeo, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor
da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA),
imáveie constituidos de terrenos, benfeitorias e acessões, de propriedade particular,
situados no trecho que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 5?, letra j, e 6? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e
o que consta do Processo n? 29000.017681/90-01,
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão
de passagem, em favor da Rede Ferroviária Federal S.A.
(RFFSA), os imóveis constituídos de terrenos, benfeitorias e
acessões, de propriedade particular, necessários à construção
da Variante Serra do Tigre, integrante do trecho Ibiá-Garças de
Minas (lote 21, subtrecho Tapiraí-Pratinha, do Corredor GoiásMinas, situados nos Municípios de T'apiraí e Campos Altos, no
Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Os imóveis de que trata este decreto totalizam uma
área de 18.293.263m 2 , delimitada pela poligonal referencial ao
marco Canta-Galo de coordenadas N (UTM) 7.821.581,788 e E
(UTM) 374.638,671. Partindo-se do ponto PI (coordenadas
N=7.801.328,00 e E= 392.764,00), segue-se até o Ponto PI07
(coordenadas N=7.801.328,00 e E=392.830,001, passando pelos
pontos a seguir listados. acompanhados de suas respectivas
coordenadas:
P2
(N=7.801.098,00
e
E =392.680,00);
P3
(N=7.801.590,00 e E =391.895,001; P4 (N=7.801.432,00 e
E=391.010,00); P5 (N=7.800.915,00 e E=390.600,00); P6
(N=7.800.328,00 e E =390.228,00); P7
(N=7.799.560,00 e
E= 388.787,00); P8 (N=7.799.835,00 e E=388.080,00); P9
(N=7.799.495,00 e E =387.480,00); PIO (N=7.799.958,00 e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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E=386.565,00);
(N=7.800.082,00
E=384.870,00);
(N=7.800.875,00
E=383.930,00);
(N=7.802.455,00
E=384.790,00);
(N=7.803.802,00
E=384.028,00);
(N=7.805.920,OO
E=381.797,00);
(N=7.807.422,00
E=379.850,00);
(N=7.809.190,00
E=378.505,00);
(N=7.809.300,00
E=377.160,00);
(N=7.810.100,00
E=375.735,00);
(N=7.811.360,00
E=374.065,00);
(N=7.813.076,00
E=373.580,00);
(N=7.812.080,00
E=372.180,00);
(N=7.814.075,00
E=371.360,00);
(N=7.816.155,00
E=370.764,00);
(N=7.818.302,00
E=371.280,00);
(N=7.817.644,00
E=371.035,00);
(N=7.814.875,00
E=371.600,00);
(N=7.813.605,00
E =373.334,00);
(N=7.813.490,00
E=374.575,00);
(N=7.811.662,00

Pll

e
P14
e
P17
e
P20
e
P23
e
P26
e
P29
e
P32
e
P35
e
P38

e
P41
e
P44
e
P47
e
P50
e
P53
e
P56
e
P59
e
P62
e
P65
e
P68
e

(N=7.799.734,00 e
E=385.31O,00); P13
(N=7.800.370,00 e
E=384.570,00); P16
(N=7.801.960,00 e
E=384.475,00); P19
(N=7.802.970,00 e
E =384.099,00); P22
(N=7.804.595,00 e
E=382.550,00); P25
(N=7.807.360,00 e
E=380.530,00); P28
(N=7.808.900,00 e
E=379.022,00); P31
(N=7.809.345,00 e
E=377.610,00); P34
(N=7.809.700,00 e
E=376.272,00); P37
(N=7.809.985,00 e
E=374.676,00); P40
(N=7.812.360,00 e
E=374.054,00); P43
(N=7.812.090,00 e
E=372.294,00); P46
(N=7.813.730,00 e
E=371.005,00); P49
(N=7.815.496,00 e
E=370.608,00); P52
(N=7.818.200,00 e
E=370.930,00); P55
(N=7.818.185,00 e
E=371.256,00); P58
(N=7.815,00
e
E =371.770,00); P61
(N=7.813.870,00 e
E =372.850,00); P64
(N=7.813.466,00 e
E=374.340,00); P67
(N=7.811.880,00 e
E=375.030,00); P70

E=385.740,00); P12
(N=7.800.170,00 e
E=384.690,00); P15
(N=7.801.460,00 e
E=383.930,00); P18
(N=7.802.800,00 e
E=384.950,00); P21
(N=7.804.200,00 e
E=383.150,00); P24
(N=7.806.385,00 e
E= 381.050,00); P27
(N=7.808.124,00 e
E=379.870,00); P30
(N=7.809.185,00 e
E=378.060,00); P33
(N=7.809.400,00 e
E =376.650,00); P36
(N=7.809.990,00 e
E=374.880,00); P39
(N=7.811.590,00 e
E =374:120,00); P42
(N=7.813.028,00 e
E =373.010,00); P45
(N=7.813.420,00 e
E=371.290,00); P48
(N=7.814.875,00 e
E =370.675,00); P51
(N=7.817.494,00 e
E=370.985,00); P54
(N=7.818.540,00 e
E=371.260,00); P57
(N=7.815.720,00 e
E=371.695,00);
P60
(N=7.814.024,00 e
E=372.390,00); P63
(N=7.813.750,00 e
E =373.700,00); P66
(N=7.812.790,00 e
E=374.470,00); P69
(N=7.810.314,00 e
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E=375.225,00); P71 (N=7.810.210,00 e E =375.665,00); P72
(N=7.810.586,00 e E=376.342,00); P73 (N=7.810.310,00· e
E=376.660,00); P74 (N=7.810.012,00 e E=376.890,00); P75
(N=7.809.760,00 e E=377.315,00); P76 (N=7.809.690,00 e
E=377.620,00); P77 (N=7.809.740,00 e E=378.115,00); P78
(N=7.809.766,00 e E=378.810,00); P79 (N=7.809.290,00 e
E=380.120,00); P80 (N=7.808.945,00 e E=380.330,00); P81
(N=7.808.297,00 e E=380.265,00); P82 (N=7.807.800,00 e
E=380.800,00); P83 (N = 7.807.800,00 e E=381.120,00); P84
(N=7.807.300,00 e E=381.820,00); P85 (N=7.806.710,00 e
E=382.280,00); P86 (N=7.806.075,00 e E =383.040,00); P87
(N = 7.805.555,00 e E=383.200,00); P88 (N=7.805.010,00 e
E=383.560,00); P89 (N=7.804.620,00 e E=384.245,00); P90
(N=7.804.040,00 e E=384.550,00); P91 (N=7.803.005,00 e
E =385.495,00); P92 (N=7.802.600,00 e E=385.190,00); P93
IN=7.802.225,00 e E =384.900,00); P94 (N=7.801.670,00 e
E=384.363,00); P95 (N=7.801.136,00 e E=384.880,00); P96
(N=7.800.655,00 e E=385.130,00); P97 (N=7.800.230,00 e
E=385.930,00); P98 (N=7.800.425,00 e E =386.758,00); P99
(N=7.799.984,00 e E =387.525,00); P100 (N=7.800.236,00 e
E=387.920,00); P101 (N=7.800.220,00 e E=388.250,00); PI02
(N=7.799.980,00 e E =388.695,00); P103 (N=7.801.495,00 e
E=390.385,00); P104 (N=7.801.828,00 e E =390.827,00); PI05
(N=7.802.000,00 e E=391.735,00); PI06 (N=7.802.065,00 e
E=392.070,00); P107 (N=7.801.515,00 e E=392.830,00). Do Ponto
PI07 segue-se até o Ponto P1, onde teve início a descrição deste
polígono.
Art. 3? A RFFSA fica autorizada a promover, na forma
da legislação vigente, as desapropriações ou instituições de servidão a que se refere o art. I? deste decreto.
Art. 4? A RFFSA poderá alegar urgência nas desapropriações de que trata este decreto, para os fins previstos no art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de
1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 5?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
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Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Orizes Silva

(27)

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Light - Serviços de Eletricidade S.A., as áreas de terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1943, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970, e o que consta do
Processo n? 27104.000169/89-17,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Light Serviços de Eletricidade S.A., as áreas de terra situadas na faixa variável de 128,00m (cento e vinte e oito metros) a 170,00m
(cento e setenta metros) de largura, tendo como eixo os ramais
de linha de transmissão em 138KV. circuito simples, com origem próxima à torre n? 276 da L T Ilha dos Pombos - Meriti e
término nas proximidades da futura Subestação São José, nos
Municípios de São João do Meriti e Nova Iguaçu, Estado do
Rio de Janeiro, necessárias à passagem dos ramais de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo
n? 27104.000169/89-17.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenCol.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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ção, conservação e inspeção da' linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções. sendo-lhe assegurado. ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente, desde que não haja outra via. praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência de servidão, abstendo-se, em conseqüência de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem 'danos, incluídos entre eles 08 de erguerem
construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A Light fica autorizada. a promover e executar,
com recursos próprios, - amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto,
podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos
do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-seas disposições em contrário.
Brasilia, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Ozires Silva
(28)

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991
Outorga à Companhia de Cimento Portland Maringá concessão para' o aproveitamento de energia hidráulica, para uso exclusivo, da Cachoeira Poço Preto, no Município de Itararé, na divisa dos Estados de
São Paulo e Paraná.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 140, letra a, 150 e 164, letra a, do
Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do Processo n? 27100.000757/89-72,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, 'Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? E outorgada à Companhia de Cimento Portland
Maringá concessão para o aproveitamento da energia hidráulica, para uso exclusivo, da Cachoeira Poço Preto, no Rio Itararé, no Município de Itararé, na divisa dos Estados de São Paulo
e Paraná.
Parágrafo único, A concessão de que trata este artigo fica
subordinada ao disposto no Código de Águas, leis subseqüentes
e seus regulamentos.
Art. 2? O aproveitamento destina-se à produção de energia
elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá
fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste
artigo o fornecimento de energia a, vilas operárias de seus empregados, quando construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3? A concessionária deverá assinar o contrato de COn~
cessão dentro do prazo de trinta dias, contado da publicação do
despacho de aprovação da respectiva minuta pelo Ministro da
Infra-Estrutura.
Art. 4? A; concesaionária apresentará ao Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), no prazo de
doze meses, contado apartir da data da publicação deste decreto, projeto .definitivopara o aproveitamento da energia hidráulica.
Art. 5? A\ concessão, a que, se refere o art. l-? vigorará pelo
prazo de trinta. anos, contado de 24 de novembro de 1989.
Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e
instalações que no momento existirem, em função dos serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 6? Mediante as condições que vierem a ser estipuladas, a concessão poderá ser renovada, a pedido da concessionária, até seis meses antes de expirar o prazo previsto no artigo
anterior.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
IT AMAR FRANCO
Ozires Silva

(29)

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da Área Indigena Inhacorá, no Estado
do Rio Grande Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Índio (Funaí) da Área Indígena Inhacorá, localizada no Município de Santo Augusto; no Estado do
Rio Grande do Sul, com superfície de 2.843,3796ha. (dois mil, oitocentos e quarenta e três hectares, trinta e sete ares e noventa
e seis centiares) e perímetro de 25.307,06 metros (vinte e cinco
mil, trezentos e 'sete metros e seis centímetros].
Art. 2? A Área Indígena de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MC-l de coordenadas geográficas 27°48'35,320"S e 53°53'32,413"WGr., localizado na margem esqUerda do Lajeado Campinas, segue por este, a montante, com a distância de 3.065,70 metros, até o Marco MC-2 de coordenadas geográficas 27°49'13,579"S e
53°52'00,615"WGr.; daí, segue por uma linha reta com o azimute
e distância de 80°00'09,2" e 726,43 metros, até o Marco MM-1l6
de coordenadas geográficas 27°49'1O,031"S e 53°5i'34,354"WGr.,
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
83°25'07,6" e 213,20 metros, até o Marco MC-3 de coordenãdas
geográficas 27.49'09,401"S e 53°51'26;610"WGr. Leste: Do mãrco antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e dísCol. Leis Ilej;. Fed. Brasil, IlráSiliá; 1s:lt~I,6ti5.'9~1, rtiáUabr. 1991.
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tância de 191"08'59,8" e 995,80 metros, até o Marco MC-4 de
coordenadas geográficas 27"49'40,968"8 e 53"51'34,469"WGr., localizado na cabeceira de uma sanga sem denominacão; daí, se~
gue por esta, a jusante, com a distância de 371,38 metros, até o
Marco MC-5 de coordenadas geográficas 27"49'52,946"8 e
53"51'34,163"WGr., localizado em sua margem direita; daí, continuando por esta, a jusante, com distância de 226,89 metros,
até o Marco MC-6 de coordenadas geográficas 27"49'58,401"8 e
53"51'28,594"WGr., localizado na confluência com o Lajeado Capela; daí, segue por este, a jusante, com distância de 950,94
metros, até a confluência com o Lajeado Trigo; daí, segue por
este, a .jusante, com a, 'distância de 43,02 metros, até o Marco
MC-7
de
coordenadas
geográficas
27"50'14,191"8
e
53"51'54,725"'WGr., localizado na margem esquerda do Lajeado

Trígordar, segue-por uma linha reta com azimute e distância de
205"26'28,2" e 1.018,18 metros, até o Marco MC-8 de coordenadas geográficas 27"50'43,698"8 e 53"52'll,487"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 205"21'28,4" e
1.339,86 metros até o Marco MC-9 de coordenadas geográficas
27"51'22,567"8 e 53"52'33,498"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 205"13'57,0" e 1.405,00 metros,
até o Marco MC-10 de coordenadas geográficas 27"52'03,362"8 e
53"52'56,463"WGr:, localizado no bordo da estrada que liga a cidade de Santo Augusto ao Posto Indígena Inhacorá;' daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 205"16'33,3" e
612,44 metros, até o Marco MC-ll de coordenadas geográficas
27'52'21,139"8 e 53"53'06,473"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 205"18'09,8" e 775,60 metros, até
o Marco MC-12 de coordenadas geográficas 27"52'43,645"8 e
53"53'19,176"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 205"29'53,0" e 424,97 metros, até o Marco MC-13 de
coordenadas geográficas 27"52'55,948"8 e 53"53'26,195"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
205"36'03,5" 1.415,23 metros, até o Marco MC-l4' de coordenadas geográficas 27"53'36,915"8 e 53"53'49,618"WGr., localizado
na margem direita do Rio Inhacorá. Sul: Do marco antes descrito, segue pelo citado rio, a jusante, com a distância. de 4.954,92
metros, até o Marco MC-15 , de coordenadas geográficas
27'51'57,166"8 e 53"55'1l;971"WGr., localizado em sua margem
direita; Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma linha re-

e
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ta com azimute e distância de 22'40'33,9" e 1.944,47 metros, até
o Marco MC-16 de coordenadas geográficas 27'50'59,509"8 e
53'54'43,039"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 21'30'46,6" e 535,74 metros, até o Marco MC-17 de
coordenadas geográficas 27'50'43,488"8 e 53'54'35,447"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
22'19'44,6" e 2.115,96 metros, até o Marco MC-18 de coordenadas geográficas 27'49'40,587"8 e 53.54'04,397"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 22'10'31,9" e
2.192,60 metros, até o Marco MC-1, início da descrição deste
perímetro.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 27 de março de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(30)

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da Area Indígena Carreteiro, no Estado
do Rio Grande do Sul.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1~, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Índio (Funaíj , da Área Indígena Carreteiro, localizada no Municipio de T'apejara, no Estado do Rio
Grande do Sul, com superfície de 602,9751ha. (seiscentos e dois
hectares, noventa e sete ares e cinqüenta e um centiares) e
perímetro de 11.059,51 metros (onze mil, cinqüenta e nove metros e cinqüenta e um centímetros).
Art. 2~ A Área Indígena de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: Partindo do ponto de confluência
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947. mar./abr. 1991.
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dos Rios Carreteiro e Lajeado Araguay, de coordenadas geográficas 28°11'08,0"8 e 52°01'48,7"WGr" segue pelo Rio Lajeado
Aragauy, a montante, com uma extensão de 1.440,85 metros, até
a confluência do Rio dos Índios com o Lajeado Bororó; daí, segue pelo citado Lajeado, a montante, com urna extensão de
3,034,43 metros, até o Marco M-8 de coordenadas geográficas
28°11'26,4"8 e 51.59'55,9"WGr., localizado na margem esquerda
do citado Lajeado. Leste: Do ponto antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 169°22'25" e 491,07
metros, confrontando com a propriedade de Fidêncio Garibaldi
Franciozi & Cia. Ltda., até o Marco M-7 de coordenadas geográficas 28°11'42,0"8 e 5°59'52,7"'WGr., localizado no bordo de
uma estrada; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 169°22'34" e 375,88 metros, confrontando com a propriedade de Fidêncio Garibaldi Franciozi & Cia. Ltda., até o
Marco M-6 de coordenadas geográficas 28°11'54,1"8 e
51°59'50,3"WGr. Sul: Do ponto antes descrito, segue pelo Lajeado Botocudo, a jusante, com uma extensão de 1.807,33 metros,
até o Marco M-5 de coordenadas geográficas 28°12'21,2"8 e
52°00'29,7"WGr., localizado na margem esquerda do citado Lajeado; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
277°21'51" e 79,58 metros, confrontando com a propriedade de
Fidêncio Garibaldi Franciozi & Cia. Ltda., até o Marco M-4 de
coordenadas geográficas 28°12'21,0"8 e 52°00'32,7"WGr., dai,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 277°22'02"
e 439,30 metros, confrontando com a propriedade de Modesta
Benin Picolli, até o Marco M-3 de coordenadas geográficas
28°12'19,1"8 e 52°00'48,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 277°22'09" e 273,29 metros, confrontando com a propriedade de Atilio Prigol, até o Marco M-2 de
coordenadas geográficas 25°12'17,8"8 e 52°00'58,5"WGr.; dai,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de
277°22'24" e 211,56 metros, confrontando com a propriedade de
Atilio Prigol, até o Marco M -1 de coordenadas geográficas
28°12'16,9"8 e 52°01'06,2"WGr.; dai, segue por uma linha reta,
com azimute e distância de 276°44'12" e 433,27 metros, confrontando com a propriedade de Davi Fontana, até o Marco M-OO de
coordenadas geográficas 28°12'15,1"8 e 52°01'22,0"WGr., localizado na margem direita do Rio Carreteiro. Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo Rio Carreteiro, a jusante, com uma exCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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tensão de 2.472,95 metros, até a confluência com o Lajeado Araguay, ponto inicial da descrição deste perimetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(31)

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1991
Homologa a demarcação administrati·
va da Ârea Indígena Cacique Doble, no Es·
tado do Rio Grande do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Indio (Funaí) da Área Indígena Cacique
Doble, localizada no Municipio de Cacique Doble no Estado do
Rio Grande do Sul, com superfície de 4.426,2833ha. (quatro mil,
quatrocentos e vinte e seis hectares, vinte e oito ares e trinta e
três centiares) e perímetro de 39.941,75 metros (trinta e nove
mil, novecentos e quarenta e um metros e setenta e cinco
centímetros) .
Art. 2? A Área Indígena de que trata este decreto tem
a seguinte delimitação: Norte: A presente descrição perimétrica inicia-se no Marco M-l, de coordenadas geográficas
27°47'30,824"S e 51°39'31,318"WGr., situado na cabeceira da
Sanga Conceição. Daí, segue confrontando com as propriedades
de Tranquilo Mioranza, Benjamin Rossin, Pedro Amadei e Dirceu Carlesso, com os seguintes azimutes e distâncias: 80°37'41"
e 312,88 metros; 84°14'04" e 307,60 metros; 82°22'07" e 1.163,78
metros, chega-se ao Marco M-2, de coordenadas geográficas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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27°47'23,445"S e 5l"38'26,660"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Dirceu Carlesso, Dirceu Bernade e José
Dalmora, com os seguintes azimutes e distâncias: 82°16'01" e
405,41 metros; 82°24'00" e 1.059,75 metros, chega-se ao Marco
M-3
de coordenadas geográficas 27°47'17,361"S e
5l"37'33,560"WGr., situado na margem do Rio Carazinho; daí,
segue pelo citado rio, a montante, com uma distância de 3.294,46
metros, chega-se ao Marco M-4, de coordenadas geográficas
27°47'11,503"S e 51°36'0l,825"WGr. Leste: Do marco antes descrito, segue confrontando com as propriedades de Francisco Ce~
lestrim e Afeu Santos Zanella, com os seguintes azimutes e distâncias: 188°07'00" e 860,70 metros; 181°10' 43" e 264,50 metros;
192°48'08" e 180,74 metros; 183°27'17" e 319,11 metros;
174°54'52" e 253,04 metros, chega-se ao Marco M-5, de coordenadas geográficas 27°48'12,030"S e 51°36'08,145"WGr.; daí, segue
confrontando com as propriedades de Afeu Santos Zanella, Sebastião Alves de Barros, Dorvalino Zanella, .Iesuvino Alves de
Barros e Armindo ·Carniel, com os seguintes azimutes e distâncias: 182°00,21" e 329,70 metros; 202°40'58" e 227,08 metros;
183°59'28" e 1.291,18 metros, chega-se ao Marco M-6 de coordenadas geográficas 27°49'11,375"S e 51°36'15,380"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Arlindo Lottis, e Tumelero SI A, com azimute e distância de 183°45'03" e 1.487,68
metros, chega-se ao Marco M-7, de coordenadas geográficas
27°49'59,601"S e 51°36'19,205"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Tumelero SI A e Arlindo Lottis, com
azimute e distância de 184°22'36" e 1.693,02 metros, chega-se ao
Marco M~8, de coordenadas geográficas 27°50,54,438"S e
51°36'24,233"WGr., situado na margem do Lajeado Taboão; daí,
segue pelo citado lajeado, a montante, com distância de 4.427,61
metros, chega-se ao Marco M·9 de coordenadas geográficas
27°52'48,988"S e 51°35'25,285"WGr. Sul: Do marco antes descrito, segue confrontando com a propriedade de Lauro Biasuse,
com azimute e distância de 263°56'12" e 361,55 metros, chega-se
ao Marco M-10, de coordenadas geográficas 27°52'50,172"S e
51°35'38,440"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 358°49'20" e 27,25 metros, chega-se ao Marco M-11,
de coordenadas geográficas 27°52'49,287"S e 51°35'38,456"WGr.;
daí, segue confrontando com as propriedades de Lauro Biasuse
e Dalvino Longo, com azimute e distância de 264°11'11" e
Col. Leis Rep. Fed. -Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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1.327,52 metros, chega-se ao Marco M-12, de coordenadas geográficas 27°52'33,446"8 e 51°36'26,780"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Dalvino Longo e Nadir Bronbartti, com azimute e distância de 347°24'44" e 756,69 metros, chegase ao Marco M-13, de coordenadas geográficas 27°52'29,421"8 e
51°36'32,677"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Nadir Bronbartti, com azimute e distância de 295°54'59"
e 509,71 metros, chega-se ao Marco M-14, de coordenadas geográficas 27°52'22,108"8 e 51°36'49,402"WGr., situado na margem
do Riacho Águas Brancas. Oeste: Do marco antes descrito, segue pelo citado riacho a jusante, com distância de 7.546,72 metros, chega-se ao ponto digitalizado D-145, de coordenadas geográficas 27°49'45,848"8 e 51"39'23,753"WGr., situado na confluência do Riacho Aguas Brancas com o Rio dos Índios; daí,
segue pelo Rio dos Índios, a jusante, com distância de 9.219,30
metros, chega-se ao ponto digitalizado D-218, de coordenadas
geográficas 27°47'59,689"8 e 51°40'35,150"WGr., situado na foz
da Sanga Conceição; daí, segue pela citada Sanga, a montante,
até a sua cabeceira, chega-se ao Marco M-l, inicial da presente
descrição perimétrtca.
Art. 3? Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de março de 1991; 170° da Independência e
103° da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

(32)

DECRETO DE 27 DE MARÇO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa .da Area Indígena Ligeiro, no Estado do
Rio Grande do Sul.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Indio (Funaí), da Area Indígena Ligeiro,
habitada pelo grupo indígena Kaingang, localizada no Município de 'I'apejara, no Estado do Rio Grande do Sul, com a superficie de 4.565,7973ha. (quatro mil, quinhentos e sessenta e
cinco hectares, setenta e nove ares e setenta e três centiares) e
perimetro de 44.361,50 metros (quarenta e quatro mil, trezentos
e sessenta e um metros e cinqüenta centímetros).
Art. 2? A Área Indigena de que trata este decreto tem a·
seguinte delimitação: Norte/Leste: Partindo do ponto de confluência do Rio dos Índios com o Rio Ligeiro, de coordenadas
geográficas 27°54'21,9"S e 51°56'19,7"WGr., segue pelo Rio Ligeiro, a montante, com a distância de 23.799,02 metros, chega-se
ao ponto da confluência com o Rio Coroado, de coordenadas
geográficas 27°59'56,6"S e 51°56'0l,3"WGr. Sul: do ponto antes
descrito, segue pelo Rio Coroado, a montante, com a distância
de 6.114,07 metros, chega-se ao Marco M-10 de coordenadas geográficas 27°58'34,7"S e 51.57'58,2"WGr.: dai, segue confrontando com a propriedade de Arquimedes Bernardt, com azimute e
distância de 292°55'04" e 193,16 metros, chega-se ao Marco M-9
de coordenadas geográficas 27°58'32,2"S e 51°58'04,8"WGr.; daí,
segue confrontando com a propriedade de Arcildo Riitzel, com
azimute e distância de 292°55'04" e 197,24 metros, chega-se ao
Marco M-8 de coordenadas geográficas 27°58'29,7"S e
51°58'11,3"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade de
Ilmo Riitzel, com azimute e distância de 292°55'05" e 170,87 metros, chega-se ao Marco M-7 de coordenadas geográficas
27°58'27,5"S e 51°58'17,0"WGr.; daí, segue confrontando com a
propriedade de Ernesto Guilherme J andt, com azimute e distância de 292°55'04" e 186,36 metros, chega-se ao Marco M-6 de
coordenadas geográficas 27°58'25,0"S e 51°58'23,3"WGr.; daí segue confrontando com a propriedade de Edelvino Adolfo Elsner, com azimute e distância de 292°55,05" e 283,63 metros,
chega-se ao Marco M-5 de coordenadas geográficas 27°58'21,4"S
e 5P58'32,8"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade
de Gibrain Dário Dalagnol, com azimute fi distância de
292°55'05" e 317,04 metros, chega-se ao Marco M-4 de coordenaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605·947, mar./abr. 1991.
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das geográficas 27'58'17,3"8 e 51'58' 43,5"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade de João Laurindo Caldato, com
azimute e distância de 292'55'06" e 586,71 metros, chega-se ao
Marco M-3 de coordenadas geográficas 27'58'09,8"8 e
51'59'03,2"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade de
Albino Bernardo da 8ilva, com azimute e distância de
292'55'06" e 316,85 metros, chega-se ao Marco M-2 de coordenadas geográficas 27'58'05,7"8 e 51'59'13,8"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade de Vitor Fontana, com azimute e
distância de 292'55'06" e 344,61 metros, chega-se ao Marco M-1
de coordenadas geográficas 27'58'01,2"8 e 51'59'25,4"WGr.; daí,
segue confrontando com a propriedade de Francisco Fracaro,
com azimute e distância de 292'55'59" e 417,45 metros, chega-se
ao Marco M-O de coordenadas geográficas 27'57'55,7"8 e
51'59'39,4"WGr., situado na margem direita do Rio dos Índios.
Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo Rio dos Índios, a jusante, com uma distância de 11.434,46 metros, chega-se ao ponto
inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1991; 170' da Independência e
103' da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(33)

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 1991
Regula a concessão de Prêmio Almirante Alvaro Alberto para a Ciência e Tecnologia.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e XXI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Prêmio Almirante Alvaro Alberto pasa a Ciência e Tecnologia concedido, anualmente, no mês de janeiro, como reconhecimento e estímulo a pesquisadores e cientistas braCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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sileiros que prestam relevante contribuição nos campos da
Ciência e 2~
Tecnologia,
reger-se-áanualmente
pelo disposto
decreto.
Serão conferidos
doisneste
prêmios,
em sistemaArt.
de rodízio, correspondentes a duas das seguintes áreas:
I
Ciências Sociais;
II
Medicina e Saúde Pública;
III
Tecnologia Industrial;
IV
Ciências da Terra;
V
Ciências Humanas;
VI
Informática;
VII
Ciências Agropecuárias;
VIII
Ciências Biológicas;
IX
Ciências da Engenharia;
X
Ciências Físicas e Astronômicas;
XI
Ciências Matemáticas;
XII
Ciências Quimicas.
Art. 3? Cada Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia consistirá de uma importância em dinheiro e de
uma medalha e diploma alusivos ao prêmio e será entregue em
cerimônia presidida pelo Presidente da República.
Art. 4? Competirá à Secretaria da Ciência e Tecnologia da
Presidência da República:
I - elaborar a regulamentação do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para a Ciência e Tecnologia;
II - fixar para cada exercício, o valor da importância a
que alude o artigo anterior;
III - proceder, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico ~ Tecnológico (CNPq), à seleção dos
candidatos e à outorga dos prêmios.
Art. 5? As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão à conta de dotação orçamentária do Conselho Nacional
de Desenvolvímento Científico e Tecnológico (CNPq).

Art. 6?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 7? Revoga-se o Decreto n? 92.348(1), de 29 de janeiro
de 1986.
Brasília, 28 de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

(34)

DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1991
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária,o imóvel rural denominado
Fazenda Agropecuária Mercedina, situado
no Município de Beteiporé, Estado de Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20 da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:

Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de re- '
forma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
incisos I, V e VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o
imóvel rural denominado Fazenda Agropecuária Mercedina,
com área de 767,2791ha (setecentos e sessenta e sete hectares,
vinte e sete ares e noventa e um centiares), situado no Município de Bataíporã, Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: inicia no P-I, de coordenadas geográficas
longitude 53°12'47"WGr e latitude 22°20'23"S, situado na margem esquerda do Rio Samambaia; deste segue 'por linha seca
confrontando com terras de N ívio Durães, com azimute magnético de 131°54' e distância de 5.213,00m, até o P-2, situado na divisa com terras da Fazenda Primavera; deste segue por linhas
secas confrontando com a Fazenda Primavera de Moura de Andrade S.A., com os seguintes azimutes magnéticos e distâncias:
(1) Coleção das Leis. Brasília; (2):181, jan./fev. 1986.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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214°03' e 950,00m, até o P-3; 304°38' e 5.906,71m, até o P-4;
332°39' e 62,50m, até o P-5, situado na margem esquerda do Rio
Samambaia; deste segue pela margem esquerda do Rio Samambaia, acima, com a distância de 2.200,00m, até o P-1, início da
descrição do perímetro (Fonte de referência: Carta do DSGE Folha SF-22-Y-A-II, ano 1972, Escala 1:100.000 e Certidão de
CRI).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista
no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera

(35) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1991
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Agropecuérla São Luiz, situado no
Município de Bataiporã, Estado de Mato
Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos artigos 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? É declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos artigos 18, letras a, b, c e d, e 20,
Col. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.vabr. 1991.
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itens I, V e VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o
imóvel rural denominado Fazenda Agropecuária São Luiz, com
a área de 1.504.3325ha (um mil e quinhentos e quatro hectares,
trinta e três ares e vinte e cinco centiares), situado no Município de Bataiporã, Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: inicia o perímetro no P-I, de coordenadas
Geográficas longitude 53'11 'lO"WGr e latitude 22'17'51" Sul,
cravado na margem esquerda do Rio Samambaia, em comum
com terras de José Reis; deste segue por linhas secas confrontando com terras de José Reis, até o P-S com os seguintes azimutes magnéticos e distâncias: P-1 ao P-2 103'59' - 1.202,27m,
P-2 ao P-3 96'49' - 3.387,02m; do P-3 segue por linhas secas
confrontando com terras de José FadeI até o P-7, com os seguintes azimutes magnéticos e distâncias: P-3 ao P-4, 184'14' 342,58m; P-4 ao P-5, 172'54' - 169,45m, P-5 ao P-6, 189'20' 140,75m; P-6 ao P-7, 164'32' - 122,16m; do P-7 segue por linhas
secas confrontando com terras de Joaquim Pereira até o P-20,
com os seguintes azimutes magnéticos e distâncias: P-7 ao P~8
- 199'05' - 120,74m; P-8 ao P-9, 195'21' - 117,00m; P-9 ao P-lO
191'27' - 107,46m; P-lO ao P-ll, 232°28' - 101,50m; P-ll ao
P-12 - 188'49' - 144,00m; P-12 ao P-13, 215'45' - 180,26m; P-13
ao P-14 - 254'26' - 117,54m; P-14 ao P-15, 252'48' - 184,40m;
P-15 ao P-16, 219°12' - 72,76m; P-16 ao P-17, 234'34' - 168,50m;
P-17 ao P-18 - 205'34' - 159,78m; P-18 ao P-19, 204'18' 128,00m; P-19 ao P-20 - 243°26' - 87,57m; do P-90 segue por linha seca confrontando com terras da Fazenda Primavera propriedade de Moura Andrade S. A, até o P-44, com os seguintes
azimutes magnéticos e distâncias: P-20 ao P-21, 251°23' 113,91m; P-21 ao P-22, 271'30' - 179,56m; P-22 ao P-23 293'05'
- 124,93m; P-23 ao P-24, 312'22' - 88,00m; P-24 ao P-25, 341'35'
- 132,90m; P-25 ao P-26, 284'05' - 94,37m; P-26 ao P-27, 244'03'
- 174,88m; P-27 ao P-28, 269'55' - 165,47m; P-28 ao P-29,
290'19' - 84,40m; P-29 ao P-30, 261'30' - 113,70m; P-30 ao P-31,
264'28' - 251,55m; P-31 ao P-32, 280°02' - 303,70m; P-32 ao
P-33, 219'33' - 439,00m; P-33 ao P-34, 238,00' - 81,40m; P-34 ao
P-35, 277°26' - 111,57m; P-35 ao P-36, 222'15' - 181,36m; P-36
ao P-37, 199'19' - 175,20m; P-37 ao P-38, 228'44' - 185,92m; P38 ao P-39; 192'36' - 165,32m; P-39 ao P-40, 229'08' - 226,00m;
P-40 ao P-41, 197'29' - 124,55m; P-41 ao P-42, 216'11' Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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153,llm; P-42 ao P-43, 194'49' - 109,00m; P-43 ao P-44, 205'50'
- 165,82m; do P-44, segue por linhas secas confrontando com
terras de José A. Oliveira e Souza até o P-47, com os seguintes
azimutes magnéticos e distâncias: P-44 ao P-45, 220?17' 114,70m; P-45 ao P-46, 179'10' e 160,17m, P-46 ao P-47 186'43'e 201,85m; do P-47 segue por linhas secas confrontando
com terras de Edimir J ames Kuhl, até o P-51, com os seguintes
azimutes magnéticos e distâncias: P-47 ao P-48, 228'40' e
95,50m; P-48 ao P-49, 181'03' e 170,90m; P-49 ao P-50, 202'21' e
132,53m; P-50 ao P-51, 210'20' e 140,00m; do P-51, segue por linhas secas confrontando com terras de Nivio Durães Teixeira,
com azimute magnético de 308°46' e com distância de 2.584,00m;
alcança-se o P-52, situado na margem do Rio Samambaia, por
onde segue pelo mesmo Rio, acima, margem esquerda, com distância de 4.000,00m até o P-1, ponto inicial da descrição do
perímetro (Fonte de Referência: Carta do DESGE-Folha-SF-22Y-A-Il - ano 1972 - Escala: 100.000, e Certidões do CRI).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista
no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Antonio Cabrera
(36) DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1991
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Agropecuária São João, situado
no Município de Bataiporã, Estado de Mato
Grosso do Sul.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183"(2):605-947, rnar.labr. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1? É declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letra a, b, c e d, e 20, itens
I, V e VI, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel
rural denominado Fazenda Agropecuária São João, com a área
de 769,2151ha (setecentos e sessenta e nove hectares, vinte e um
ares e cinqüenta e um centiares), situado no Município de Bataíporã, Estado de Mato Grosso do Sul.

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perímetro: partindo do P-1 de coordenadas geográficas
longitude 53'l1'38"WGr e latitude 22'19'47"S, situado na margem esquerda do Rio Samambaia, comum com terras de Sérgio
Luiz Teixeira, deste segue confrontando com terras de Sérgio
Luiz Teixeira com o azimute magnético de 128°46' e distância de
2.584,00m, alcança o P-2, situado em comum com terras de Bento Somezari, deste, segue por linhas secas confrontando com
terras de Bento Somezari até o P~19, com os seguintes azimutes
magnéticos e distâncias: P-2 ao P-3, 157°56' e 248,50m; P-3 ao
P-4, 169°52' e 229,OOm; P-4 ao P-5, 178°19' e 183,00m; P-5 ao P·6,
225°49' e 105,30m; P-6 ao P-7, 192'18' e 113,40m; P-7 ao P-8,
224°35' e 60,00m; P-8 ao P-9, 230°09' e 73,40m; P-9 ao P-10,
212°02' e 147,90m; P-10 ao P-11, 268°43' e 102,80m; P-11 ao P-12,
240°34' e 108'50m; P-12 ao P-13, 268°31' e 192,00m; P-13 ao P-14,
287°05' e 139,50m; P·14 ao P-15, 298°47 e 70,00m; P-15 ao P-16,
268°53' e 132,00m; P-16 ao P-17, 257°46' e 112,00; P-17 ao P-18,
188?09' e 160,30m; P-18 ao P-19, 141°33' e 1.363,00m; ao P-19 segue por linhas secas, confrontando com a Fazenda Primavera.
propriedade de Moura Andrade S.A., até o P-21, com os seguintes azimutes magnéticos e distâncias: P-19 ao P-20, 219°22' e
225,00m; P-20 ao P-21, 214°03' e 220,44m; do P-21 segue por linha
seca confrontando com Newton Durães Teixeira com o azimute
magnético de 132°54' e 5.213,00m, até o P-22, situado na margem
esquerda do Rio Samambaia; deste, segue pela margem esquerda do referido Rio, acima, com distância de 2.500,00m, até o P-1,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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início da descrição do perímetro (Fonte de Referência: Carta do
DESGE-SF-22-Y-A-II - ano 1972 - Escala 1:100.000, e Certidões do CRI).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - (Incra) fica autorizado a promover a desapropriação
do imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera

(37)

DECRETO DE 2 DE ABRIL DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Privetízeçõo, crédito suplementar
no valor de Cr$ 119.660.000,00. para reforço
de áoteçoee consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea e, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de Entidades em Extinção, Dissolução ou Prívatização, crédito suplementar no valor de Cr$1l9.660.000,OO (cento e dezenove milhões, seiscentos e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, rnar.labr. 1991.

907

sessenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores de Entidades da Administração Pública
Federal indireta, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 2 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João da Silva Maia
Os anexos estão publicados no DO de 3.4.1991, pág. 5983.

(38)

DECRETO DE3 DE ABRIL DE 1991
Institui a Comiseso Especial de Fiscalização e Controle da Previdência Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II e VI, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei n? 8.028, de 12 de abril
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica instituida a Comissão Especial de Fiscalização e Controle da Previdência Social, diretamente subordinada
ao Presidente da República.
§ I? A comissão será presidida pelo Secretário da Administração Federal e composta de até cinco membros de livre escolha do Presidente da República.
§ 2? Junto à Comissão poderá atuar um representante do
Ministério Público Federal.
§ 3? A participação dos membros na comissão será considerada serviço público relevante, não dando ensejo a remuneração de qualquer espécie.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, marc/abr. 1991.
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Art. 2? Compete à comissão:
I - supervisionar e controlar as atividades e programas
relacionados com a Previdência Social;
II - supervisionar as atividades relativas à arrecadação
e cobrança das contribuições sociais e demais receitas destinadas à Previdência Social;
IH - exercer controle sobre as atividades relativas à
concessão e à manutenção de benefícios e serviços previdenciários;
IV - representar aos órgãos competentes para apuração
de responsabilidade administrativa, civil e penal, em decorrência, de atos praticados em detrimento dos interesses da Previdência Social;
V - convocar servidores públicos federais para prestar
esclarecimentos de questões relacionadas com as suas atribuições;

VI - constituir, no âmbito de suas atribuições, comissões de sindicância e de inquérito, observado o disposto no art.
148 e seguintes da Lei n? 8.112(1), ue 11 de dezembro de 1990;
VII - avocar o exame de quaisquer assuntos relacionados
com a Previdência Social;
VIII - rever os credenciamentos e denunciar contratos,
convênios, acordos e ajustes de qualquer natureza no âmbito da
Previdência Social;
IX - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Presidente da República.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Antonio Magri

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(6):3070, nov./dez. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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(39)

DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 1991
Autoriza o funcionamento do curso de
Enfermagem e Obstetrícia da Faculdade
Regional de Medicina de São José do Rio
Preto.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 23001.000567/86-89 do Ministério da Educação.
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Enfermagem e Obstetrícia, com habilitações em Enfermagem Geral, Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Obstétrica e
Enfermagem de Saúde Pública, a ser ministrado pela Faculdade
Regional de Medicina de São José do Rio Preto, mantida pela
Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio
Preto, com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos ChiarelJi

(40) DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 1991
Autoriza o aumento de capital social do
Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947. rnar.labr. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) autorizado a aumentar o seu capital social, de Cr$185.000.000,00
(cento e oitenta e cinco milhões de cruzeiros) para
Cr$2.950.000.000,00 (dois bilhões, novecentos e cinqüenta milhões
de cruzeiros).
Art. 2~ Os recursos necessários para o aumento referido no
artigo anterior, no montante de Cr$2.765.000.000,00 (dois bilhões,
setecentos e sessenta e cinco milhões de cruzeiros), correrão à
conta da incorporação da reserva de correção monetária, no montante de Cr$2.741.490.560,23 (dois bilhões, setecentos e quarenta e
um milhões, quatrocentos e noventa mil, quinhentos e sessenta
cruzeiros e vinte e três centavos) e da utilização de parte da reserva de incentivos fiscais, no montante de Cr$23.509.439,77 (vinte e três milhões, quinhentos e nove mil, quatrocentos e trinta e
nove cruzeiros e setenta e sete centavos).
Art. 3? O art. 6? do Estatuto Social do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), aprovado pelo Decreto n? 60.460(1), de 13
de março de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6? O capital do IRB é de Cr$2.950.000.000,OO
(dois bilhões, novecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros),
divididos por 1.000.000 (hum milhão) de ações nominativas
de valor unitário de Cr$2.950,00 (dois mil, novecentos e cinqüenta cruzeiros) cada uma, das quais 50% (cinqüenta por
cento) são de propriedade do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) (acionista Classe A; e 50% (cinqüenta por
cento) das Sociedades Seguradoras (acionista Classe B) autorizados a operar no País.»
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João da Silva Maia
(1) Colecao das Leis. Brasília, (2):639, ian.Zmar. 1967.
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(41)

DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 1991
Transfere dotações consignadas no Orçamento Fiscal da Uníéo e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 17, inciso lI, da Lei n:' 8.029, de 12 de
abril de 1990, alterada pela Lei n? 8.154, de 28 de dezembro de
1990.
DECRETA:
Art. I? São transferidas à Companhia Nacional de Abastecimento, para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto, as dotações orçamentárias consignadas às extintas Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazém) e
Companhia de Financiamento da Produção (CFP), constantes
do Anexo II deste decreto.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelas entidades constantes do Anexo II deste decreto deverão
ser deduzidos das dotações ora transferidas.
Art. 3? Aplicam-se à programação constante do Anexo I
deste decreto as disposições do Decreto n? 21, de I? de fevereiro
de 1991.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1991; 170' da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João da Silva Maia
Os anexos estão publicados no DO de 5.4.1991, paga. 6231/6232.

(42)

DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Guarita, no Estado do
Rio Grande do Sul.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr.l99l.
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o PRE8IDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 197:'1
DECRETA:
Art. l? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, e do art. 32 da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de
1973, a demarcação administrativa promovida pela Fundação
Nacional do Indio (Funai) da Área Indígena Guarita, localizada
no Município de Tenente Portela, Estado do Rio Grande do Sul,
~ar~ctenzada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com. superfície de 23.406,8684ha. (vinte e três mil, quatrocentos e seis hectares, oitenta e seis ares e oitenta e quatro
ce~tiares) e perímetro de 95.511,99 metros (noventa e cinco mil,
quinhentos e onze metros e noventa e nove centímetros).
Art. 2? A Área Indígena de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: A presente descrição inicia-se
no Ponto digitalizado D-004, de coordenadas geográficas
27°21'53,871"8 e 53°44'09,678"WGr.; daí, segue pela margem da
estrada estadual que liga Palmitinhos a Tenente Portela, com
azimute e distância de 70°56'30" e 1.749,70 metros, até o Marco
M-011
de
coordenadas
geográficas
27°21'36,499"8
e
53°43'09,091"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Dorino Traquilin, Anibaldo Berler e J andir Festinale,
com azimute e distância de 68°46'12" e 1.357,37 metros, até o
Marco M-010 de coordenadas geográficas 27°21'21,436"8 e
53°42'22,697"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Jandir Festinale e Sérgio Vicinhersk com azimute e distância de 68°11'01" e 1.347,53 metros até o Marco M-009 de coordenadas geográficas 27°21'06,058"8 e 53°41 '36,818"WGr.; daí,
segue confrontando com a propriedade de Antonio Pandolfo,
com azimutes e distâncias de 56°12'40" e 263,46 metros;
187°12'10 e 52,65 metros, até o Marco M -008 de coordenadas geográficas 27°21'03,077"8 e 53°41'29,347"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Antonio Pandolfo, Onorato Puntl
e Clair Gheller, com azimute e distância de 64°23'57" e 871,31
metros, até o Marco-007 de coordenadas geográficas
27°20'51,404"8 e 53°41,00,483"WGr.; dai, segue confrontando
com a propriedade de Clair G heller e com terras de proprietários
não localizados, com azimutes e distâncias de 60013'54" e 349,91
Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.

913

metros; 57°21 '45" e 110,97 metros; 183°59'15" e 83,53 metros, até
o Marco M-006 de coordenadas geográficas 27°20'46,552"8 e
53°40'47,154"WGr.; dai, segue confrontando com terras de proprietários não identificados, de Helio Lapazini e Lídio Shisster,
com azimute e distãncia de 62°19'03" e 787,84 metros, até o Marco M-005 de coordenadas geográficas 27°20'35,156"8 e
53°40'21,504"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Lídio 8hisster, Arlindo Massuda, Isidro Ferrari e Helmut Kinne, com azimute e distância de 78°16'52" e 798,14 metros, até o Marco M -004 de coordenadas geográficas
27°20'30,436"8 e 53°39'52,966"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Helmut Kinne, Valmor Dalabrida, proprietários não localizados e Dirceu Bolsson, com azimute e distância de 90°16'02" e 1.306,10 metros, até o Marco M-003 de
coordenadas geográficas 27°20'31,538"8 e 53°39'05,487"WGr.,
daí, segue confrontando com as propriedades de Dirceu Bolsson
e Leopoldo Bartes Massuda, com azimute e distância de
87°45'59" e 564,50 metros, até o Marco M-002 de coordenadas
geográficas 27°20'31,213"8 e 53°38'44,962"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade de Leopoldo Bartes Massuda, com
azimute e distância de 46°44'28" e 191,07 metros, até o Marco M-OO! de coordenadas geográficas 27°20'27,057"8 e
53°38'39,802"WGr.; situado na margem esquerda do Rio Guarita; daí, segue pelo Rio Guarita, a montante, passando pela foz
do Lageado Irapuá, com uma distância de 23.230,69 metros, até
o Ponto digitalizado D-175 de coordenadas geográficas
27°23'28,127"8 e 53°32'57,895"WGr.; Leste; Do ponto antes descrito, segue pelo Rio Guarita, a montante com uma distância de
9.782,86 metros, até o Marco M-058 de coordenadas geográficas
27°26'30,104"8 e 53°34'12,826"WGr.; daí, segue confrontando
com terras de proprietários não localizados com azimute e distância de 252°50'42" e 225,52 metros, até o Marco M-057 de
coordenadas geográficas 27°26'32,119"8 e 53°34'20,718"WGr.;
daí, segue confrontando com a propriedade de Vicente Schocoloski e proprietários não localizados com azimute e distância de
217°22'54" e 161,93 metros, até o Marco M-056 de coordenadas
geográficas 27°26'36,231"8 e 53°34'24,393"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade de Vicente 8chocoloski, com azimute e distância de 173°39'24" e 100,19 metros, até o Marco M-055 de coordenadas geográficas 27°26'39,471"8 e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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53°34'24,065"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade
de Vicente Schocoloski e terras de proprietários não localizados, com azimute e distância de 186°09,06" e 235,80 metros até o
Marco M-054 de coordenadas geográficas 27°26'47,066"8 e
53°34'25,161"WGr.; daí, segue confrontando com terras de proprietários nâo localizados com azimute e distância de 213°39'25"
e 120,40 metros, até o Marco M-053 de coordenadas geográficas
27°26'50,275"8 e 53°34'27,666"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Ervino de Pompeu, Nilo Ribeiro e terras de proprietários não localizados com os seguintes azimutes
e distâncias de 93°49'24" e 16,50 metros, 246°42'12" e 318,79 metros; 232°05'27" e 77,85 metros; 207°26'35" e 77,05 metros, e
204°59'08" e 335,85 metros, até o Marco M-052 de coordenadas
geográficas 27°27'07,714"8 e 53°34'46,827"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade de Nilo Ribeiro, com azimute e
distância de 220°31'06" e 465,85 metros, até o Marco M-061 de
coordenadas geográficas 27°27'19,008"8 e 53°34'58,1l0"WGr.;
daí, segue confrontando com as propriedades de Valdir Vasco,
Vicente Schocoloski e terras de proprietários não localizados,
com azimute e distância de 245°10'14" e 1.166,51 metros, até o
Marco M-051 de coordenadas geográficas 27°27'34,195"8 e
53°35'37,013"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Jaime Wolmann e Adelmo Santiago, com azimute e distância de 262°38'26" e 256,85 metros, até o Marco M-063 de coordenadas geográficas 27°27'35,091"8 e 53°35'46,309"WGr.; daí,
segue confrontando com a propriedade de Adelmo Santiago,
com azimute e distância de 225°20'29" e 62,90 metros, até o Marco M-062 de coordenadas geográficas 27°27'36,496"8 e
53°35'47,971"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Adelmo Santiago, Constante Dalmolim, Lídio Dalmolim
e Pedro Alves Rodrigues, com azimute e distância de 243°09'37"
e 545,63 metros, até o Marco M -050 de coordenadas geográficas
27°27'44,163"8 e 53°36'05,879"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Pedro Alves Rodrigues, Bráulio Alves
Rodrigues, Valter Alves Rodrigues e Paulino Mendes de Freitas,
com os seguintes azimutes e distâncias: 283°57'39" e 155,02 metros; 249°35'23" e 304,21 metros, até o Marco M-049 de coordenadas geográficas 27°27'46,097"8 e 53°36'21,784"WGr.; daí, segue
com azimute e distância de 263°16'28" e 336,34 metros, até o
Marco M-048 de coordenadas geográficas 27°27'47,148"8 e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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53°36'33,972"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
243°39'59" e 110,73 metros, até o Marco M-047 de coordenadas
geográficas 27°27'48,675"8 e 53°36'37,621"WGr.; daí, segue com
azimute e distância de 209°20'35" e 245,08 metros, até o marco
M-046
de
coordenadas
geográficas
27°27'55,529"8
e
53°36'42,156"WGr.; dai, segue confrontando com a propriedade
de Paulino Mendes de Freitas, com azimute e distância de
179°55'14" e 50,51 metros, até o Marco M-045 de coordenadas
geográficas 27°27'57,169"8 e 53°36'42,192"WGr.; daí, segue com
os seguintes azimutes e distâncias: 97°28'09" e 119,16 metros;
161?49'38" e 113,38 metros 212°33'59" e 229,66 metros;
228" 41'56" e 167,04 metros; 221°44'37" e 208,13 metros;
231°43'38" e 242,84 metros; 192°00'53" e 177,79 metros; 77°13'22"
e 224,76 metros; 198°30'56" e 211,30 metros; 205°49'10" e 135,07
metros; 212°56'16" e 483,06 metros e 188°32'12" e 332,45 metros,
até o Marco M-044 de coordenadas geográficas 27°29'07,573"8 e
53°37'16,227"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
185°10'42" e 343,69 metros, até o Marco M-043 de coordenadas
geográficas 27°29'18,665"8 e 53°37'17,619"WGr.; daí, segue com
os seguintes azimutes e distâncias: 171°13'34" e 272,72 metros;
203°23'49" e 435,59 metros; 226°18'43" e 266,20 metros, até o
Marco M-042 de coordenadas geográficas 27°29'46,142"8 e
53°37'30,067"WGr.; daí, segue com azimute e distância de
215°31 '12" e 164,07 metros, até o Marco M -041 de coordenadas
geográficas 27°29'50,402"8 e 53°37'33,654"WGr.; daí, segue com
os seguintes azimutes e distâncias: 89°04'17" e 95,64 metros;
174°56'10" e 533,16 metros; 172°19'50" e 428,00 metros;
175°12'14" e 171,27 metros; 190°10'34" e 232,80 metros;
199°49'16" e 329,18 metros, até o Marco M-040 de coordenadas
geográficas 27°30'44,442"8 e 53°37'32,702"WGr.; daí segue com
azimutes e distâncias: 162°08'05" e 374,40 metros; 184°338'16" e
369,42 metros, até o Marco M-039 de coordenadas geográficas
27°31'08,024"8 e 53°37'30,166"WGr.; daí, segue pela margem de
uma estrada secundária com os seguintes azimutes e distâncias:
160°32'45" e 425,46 metros; 159°16'37" e 234,36 metros;
147°36'54" e 249,89 metros; 177°16'01" e 64,38 metros; 195°04'29"
e 364,43 metros, até o Marco M-038 de coordenadas geográficas
27°31'48,712"8 e 53°37'21,414"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 156°43'46" e 1.072,36 metros, até o Marco M-037 de
coordenadas geográficas 27°32'20,987"8 e 53°37'06,745"WGr.;
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daí, segue confrontando com a propriedade de Dario Otonelli
com azimute e distância de 82°44'38" e 28,74 metros, até o Marco M-037 A de coordenadas geográficas 27°32'20,889"8 e
53°37'05,704"WGr.; daí segue com azimute e distância de
162°48'53" e 640,45 metros, até o Marco M-036A de coordenadas
geográficas 27°32'40,883"8 e 53°36'59,282"WGr.; daí, segue com
azimute e distância de 253°27'44" e 9,17 metros, até o Marco
M-036
de
coordenadas
geográficas
27°32'40,962"8
e
53°36'59,604"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade
de Noedir Foguezato, com os seguintes azimutes e distâncias:
101"53'01" e 98,14 metros; 169°52'59" e 132,64 metros; 202°20'43"
e 262,32 metros, até o Marco M-035 de coordenadas geográficas
27°32'53,748"8 e 53°36'59,193"WGr.; daí, segue confrontando
com a propriedade de Adolfo Otonelli, com azimute e distância
de 176"34'09" e 530,70 metros, até o Marco M-034 de coordenadas geográficas 27°33'10,969"8 e 53°36'58,444"WGr.; daí, segue
com azimute e distância de 156°40'38" e 244,57 metros, até o
Marco M-034A de coordenadas geográficas 27°33'18,327"8 e
53°36'55,090"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade
de Marcos Marroni, com azimute e distância de 228°44'49" e
876,47 metros, até o Marco M -033A de coordenadas geográficas
27°33'36,637"8 e 53°37'18,539"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Marcos Marroni e Eugênio Rever, com
azimute e distância de 179°02'18" e 1.299,50 metros, até o Marco M-032 de coordenadas geográficas 27°34'18,836"8 e
53°37'19,747"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade
de Eugênio Rever, com azimute e distância de 171°13'32" e
1.415,44 metros, até o Marco M-031 de coordenadas geográficas
27°35'04,400"8 e 53°37'12,291"WGr.; Sul: do ponto antes descrito, segue confrontando com as propriedades de Eugênio Rever e
Rechiere Escoper, com os seguintes azimutes e distâncias:
276°04'48" e 307,32 metros; 265°14'23" e 82,06 metros; 286°13'01"
e 90,45 metros; 242°05'48" e 505,15 metros, até o Marco M-030 de
coordenadas geográficas 27°35'09,785"8 e 53°37'46,649"WGr.;
daí, segue confrontando com as propriedades de João Bólio da
Silva, Amandio Teixeira da Silva, proprietários não localizados
e Nilo Requer, com azimutes e distâncias de 226°46'41" e 477,65
metros; 237°05'20" e 125,87 metros; 237°56'21" e 548,75 metros;
247"31'15" e 545,87 metros; 257°27'20" e 31,95 metros; 253°00'04"
e 343,08 metros, cruzando a Rodovia Estadual R8-305, até o
Col. Leis Rep .. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Marco M-029 de coordenadas geográficas 27°35'41,104"8 e
53°38'52,379"WGr.; Oeste; Do ponto antes descrito, segue confrontando com as propriedades de Nilo Reguer, Dalino Henereche, Vero J ung e Getúlio Otonelle, com azimutes e distâncias de
23°38'07" e 350,43 metros; 26°55'27" e 49,25 metros; 347°19'30" e
601,76 metros, até o Marco M-028 de coordenadas geográficas
27°34'57,664"8 e 53°38'56,694"WGr.; daí, segue com azimute e
distância de 20°09'06" e 266,64 metros, até o Marco M-060 de
coordenadas geográficas 27°34'49,602"8 e 53°38'53,151"WGr.;
daí, segue com azimute e distância de 10°32'28" e 285,61 metros,
até o Marco M-059 de coordenadas geográficas 27°34'40,522"8
53°38'51,029"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade
'de Getúlio Otonelle, com azimute e distância de 341°27'31" e
355,54 metros, até o Marco M-027 de coordenadas geográficas
27°34'29,500"8 e 53°38'54,885"WGr.; dai, segue com azimute e
distância de 22°41'07" e 284,93 metros, até o Marco M-026 de
coordenadas geográficas 27°34'21,041"8 e 53°38'50,676"WGr.;
daí, segue confrontando com as propriedades de Sérgio Marroni
e Luiz Marroni com azimutes e distâncias de 04°22'32" e 236,71
metros; 345°21'57" e 82,96 metros; 357°55'26" e 86,40 metros;
09°37'04" e 263,66 metros; 00°52'23" e 129,96 metros; 348°06'23"
e 899,24 metros; 342°53'00" e 565,48 metros 274°01'10" e 134,53
metros, até o Marco M -025 de coordenadas geográficas
27°33'08,583"8 e 53°39'05,189"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Sérgio Marroni, Luiz Marroni, Aquiles
Daron, Américo Belizan e atravessando a Rodovia Estadual
R8-305, com azimutes e distâncias de 343°25'07" e 852,70 metros; 341°41'11" e 244,64 metros 316°43'27" e 89,07 metros;
341°23'54" e 59,75 metros; 317°50'42" e 271,96 metros; 323°26'20"
e 690,66 metros; 311°56'39" e 105,19 metros; 318°53'30" e 136,38
metros; 307°06'27" e 145,17 metros; 247°56'27" e 156,49 metros,
até o Marco M-024 de coordenadas geográficas 27°31'58,466"8 e
53°39'55,351"WGr.; daí, segue confrontando com o Perímetro
Urbano de Irapuá, com azimute e, distância de 305°39'27" e
559,85 metros, até o Março M -023 de coordenadas geográficas
27°31'47,553"8 e 53°40'11,661"WGr.; dai, segue confrontando
com o Perímetro Urbano de Miraguaí e atravessando a Rodovia
Estadual R8-305, com azimutes e distâncias de 350°01'24" e
216,11 metros: 327°20'17" e 236,81 metros; 334°07'38" e 67.01 metros; 347°58'26" e 176,67 metros; 342°19'16" e 238,47 metros;
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346°50'43" e 820,14 metros; 344°10'55" e 232,99 metros;
359°42'12" e 111,98 metros; 331 °55'13" e 78,33 metros; 343°50'37"
e 401,75 metros; 357°02'26" e 60,82 metros; 344°35'50" e 339,57
metros; 319°37'50" e 84,44 metros; 335°27'19" e 770,16 metros;
335°42'19" e 308,53 metros; 346°07'19" e 306,48 metros;
351°53'01" e 428,16 metros; 284°26'42" e 100,66 metros, até o
marco M-022 de coordenadas geográficas 27°29'15,747"S e
53°41'03,697"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Mário Guterrs e José Forte, com azimutes e distâncias
de 10°52'15" e 381,34 metros; 331°20'19" e 151,60 metros;
313°17'51" e 109,71 metros; 342°04'27" e 65,50 metros; 02°45'20"
e 168,48 metros; 323°24'51" e 118,97 metros; 244°37'35" e 111,85
metros, até o Marco M-021 de coordenadas geográficas·
27°28'47,610"S e 53°41'12,653"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Casemiro Cassete, Alfredo Mover, Armando Ulirich, Anildo Schimith, Clara Cabelufa, com azimutes
e distâncias de 356°57'54" e 549,05 metros; 340057'51" e 212,60
metros; 331°18'55" e 171,21 metros; 338°34'46" e 120,94 metros;
336°01'02" e 508,41 metros, até o Marco M-020 de coordenadas
geográficas 27°27'59,370"S e 53°41'27,191"WGr.; daí, segue confrontando com o Perímetro Urbano de Tranqueiras, com a propriedade de Anildo Schimith e atravessando a Rodovia Estadual RS-305, com azimutes e distâncias de 01°56'17" e 640,43
metros; 341°20'30" e 210,77 metros; 332°27'40" e 258,37 metros;
314°55'52" e 212,13 metros; 296°17'52" e 372,16 metros, até o
Marco M-019 de coordenadas geográficas 27°27'13,996"S e
53°41'49,720"WGr.; daí, segue confrontando com o Perímetro
Urbano de Tranqueiras e as propriedades de Alfredo Ierquer,
Ernesto Arpe, Plácido Antonio Colpe e Emílio Schovastz, com
azimutes e distâncias de 348°28'42" e 346,00 metros; 328°06'33"
e 234,70 metros; 348°44'44" e 138,03 metros; 242°08'28" e 219,81
metros; 333°09'15" e 479,99 metros; 315°10'45" e 65,61 metros;
288°18'16" e 449,46 metros, até o Marco M-018 de coordenadas
geográficas 27°26'24,647"S e 53°42'24,092"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Celso Schovastz, proprietários não localizados e Arnaldo Chuantes e atravessando a Rodovia Estadual RS-305, com azimutes e distâncias de 336°43'35" e
293,81 metros; 295°28'17" e 75,92 metros; 315°29'43" e 798,20 metros; 323°34'12" e 79,95 metros; 332°00'13" e 480,75 metros;
303°22'27" e 488,40 metros, até o Marco M-017 de coordenadas
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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geográficas 27°25'30,742"8 e 53'43'14,650"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Darci Chuantes, Victor Zimermann, Armando Hatem e atravessando duas vezes a Rodovia Estadual R8-305, com azimutes e distâncias de 344'30'16" e
357,87 metros; 333'08'11" e 710,47 metros; 340°51'18" e 238,32
metros; 328'27'56" e 212,86 metros; 326'13'03" e 337,35 metros,
até o Marco M-016 de coordenadas geográficas 27'24'36,105"8 e
53'43'42,197"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Benjamin Chuantes, Delmo Chinarde, Valdir Chinarde e
Humberto Donato, com azimutes e distâncias de 356'32'55" e
429,38 metros; 03°53'06" e 342,42 metros; 343'36'18" e 628,79 metros, até o Marco M-015 de coordenadas geográficas
27°23'51,389"8 e 53°43'47,653"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Humberto Donato e Benjamin Chuantes com azimutes e distâncias de 336°59'24" e 442,55 metros;
311°22'45" e 196,84 metros; 304°59'53" e 421,95 metros; 19°11'43"
e 77,92 metros; 272°32'06" e 78,23 metros; 271°00'40" e 147,32
metros, até o Marco M -014 de coordenadas geográficas
27°23'22,881"8 e 53°44'18,469"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Inez Chiler, Otilia Marte, Adelino Aurela e Benjamin Chuantes, com azimutes e distâncias de
12°33'51" e 330,80 metros; 332°36'40" e 49,45 metros; 318°37'09"
e 186,85 metros; 338°38'26" e 142,06 metros; 00°32'05" e 195,00
metros; 338°08'49" e 96,63 metros; 353°29'49" e 262,85 metros;
344°56'18" e 186,33 metros; 01°19'48" e 124,50 metros; 260°20'06"
e 149,75 metros, até o Marco M-013 de coordenadas geográficas
27°22'35,067"8 e 53°44'31,230"WGr.; daí, segue confrontando
com terras de proprietários não localizados, com azimute e distância de 21°06'23" e 536,41 metros, até o Marco M-012 de coordenadas geográficas 27°22'18,960"8 e 53°44'23,805"WGr.; daí,
segue pela margem da estrada municipal que liga Palmitinhos a
Tenente Porteia, com azimute e distância de 25°25'45" e 864,77
metros, até o Ponto Digitalizado D-004, inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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(43) DECRETO DE 5 DE ABRIL DE 1991
Cria. na Polícia Militar do Dietríto Federal, a Sexta Companhia de Polícia Militar Independente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
no art. 21, inciso XIV, da Constituição, e na Lei n? 6.450, de 14
de outubro de 1977,
DECRETA:
Art. I? Fica criada, na Policia Militar do Distrito Federal,
a Sexta Companhia de Policia Militar Independente - 6~ Cia.
PM Ind., subordinada ao Comandante-Geral da Corporação.
Art. 2? O Quadro de Organização da Companhia, após o
pronunciamento do Estado- Maior do Exército, será submetido à
aprovação do Governador do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante-Geral da Corporação.
Art. 3? A Sexta Companhia de Policia Militar Independente terá suas instalações na Região Administrativa II do Distrito Federal.
Art. 4? A Sexta Companhia de Policia Militar Independente, com autonomia administrativa, terá a atribuição de executar o policiamento ostensivo, integrando tipos e processos,
nas diversas modalidades, dentro de circunscrição que lhe for
atribuída, por missão do Comando de Policiamento, e de cumprir outras missões determinadas pelo Comandante-Geral da
Corporação.
Art. 5?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 5 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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(44) DECRETO DE 8 DE ABRIL DE 1991
Disciplina a assistência médica aos alunos brasileiros do Curso de Preparação à

Carreira de Diplomata do Instituto Rio
Branco e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e com base
no art. 38 da Lei n? 7.501, de 27 de junho de 1986,
DECRETA:
Art. I? Aplica-se aos alunos brasileiros do curso de Preparação à Carreira de, Diplomata do Instituto Rio Branco o disposto na Lei n:' 8.112(11, de 11 de dezembro de 1990, art. 230, no
Decreto n? 93.408 121, de 10 de outubro de 1986, e no Decreto n:'
99.266131, de 28 de maio de 1990, art. 1?, § 1?, alínea d.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
(45) DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a instituição do Projeto
de Recuperação da Qualidade de Vida na
Região Sul de Santa Catarina (Provida)-SC.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica instituído o Projeto de Recuperação da Qualidade de Vida na Região Sul de Santa Catarina - Provída-SC,
(1) Coleção das Leis, Brasília, 182(6):3070 nov.Zdez. 1990.

(2) Coleção das Leis, Brasília, (8):141, out./dez. 1986.

(3) Coleção das Leis. Brasília. 182(3):2104, maio./jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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com a finalidade de promover a recuperação da qualidade amo
biental da região Sul de Santa Catarina e a melhoria das condições de vida de sua população.
§ 1? O Provida-SC compreende ações de saneamento, de
habitação, de promoção social, de recuperação e preservação do
meio ambiente, de transporte, de educação, de saúde, de agrícultura, de recuperação econômica, inclusive atividades, projetos e obras já em andamento que concorram para a finalidade
definida no caput deste artigo.
§ 2? Integram a região sul do Estado, para fins deste decreto, os seguintes Municípios: Criciúma, Forquilhinha, Içara,
Lauro Müller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Siderópolis,
Urussanga, Armazém, Braço do Norte, Grão Pará, Gravatal,
Imaruí, Imbituba, .Iaguaruna, Laguna, Orleans, Pedras Grandes, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, São Martinho, Treze de Maio, Tubarão, Araranguá, Jacinto Machado,
Maracajá, Meleiro, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João
do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo.
Art. 2? Compete ao Ministério da Ação Social a coordenação nacional do Provida-SC, cabendo aos Ministérios e demais
órgãos federais envolvidos supervisionar as atividades que lhes
estejam afetas.
Art. 3? A execução do Provida-SC se dará em dez anos,
devendo as ações serem desenvolvidas nos seguintes prazos:
I
1? etapa: 1991 e 1992;
n - 2? etapa: 1993 a 1995;
In - 3? etapa: 1996 a 2000.
Art. 4? Nas áreas de habitação e saneamento, serão aplicados, na primeira etapa, recursos estimados, nesta data, em
Cr$ 19.000.000.000,00 (dezenove bilhões de cruzeiros), sendo Cr$
15.500.000.000,00 (quinze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e do Orçamento Geral da União e Cr$ 3.500.000.000,00
(três bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) como contrapartida do Estado e dos Municipios.
Art. 5? As atividades, projetos e obras do Provida-SC serão executados mediante convênios e contratos a serem celebrados com o Estado de Santa Catarina, com os Municípios referiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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dos no § 2? do art. I? ou com entidades integrantes das respectivas estruturas administrativas.
Parágrafo único. Os convênios e contratos farão referência
expressa ao Provida-Se.
Art. 6? A aplicação dos recursos do FGTS far-se-á com
observância do disposto na Lei n? 8.036 111, de 11 de· maio de
1990, na respectiva regulamentação e nas atos do Conselho Curador.
Art. 7? Nas operações com recursos oriundos do FGTS e
naquelas relativas a acordo de empréstimo envolvendo a Caixa
Econômica Federal, caberá a esta executar as funções de agente
operador e de agente financeiro, mantendo estreita articulação
com o Ministério da Ação Social.
Art. 8? O Ministério da Ação Social baixará as instruções
necessárias à execução deste decreto e à estruturação gerencial
do Provida -' SC.

Art. 9?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 10 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
Merueride Procópio

(46)

DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a constituição de Grupo
de Trabalho com a finalidade de desenvolver estudos com vistas a propor as ações e
os recursos a serem aplicados no Projeto
Provida·SC.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1783. maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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DECRETA:
Art. 1~ É constituido Grupo de Trabalho com a finalidade
de desenvolver estudos com vistas a propor, no prazo de trinta
dias, contados de sua instalação, as ações e os recursos a serem
aplicados na primeira etapa do Projeto de Recuperação da Qualidade de Vida na Região Sul de Santa Catarina (Provida)-SC.
Art. 2? O Grupo de Trabalho é constituido de representantes:
I
do Ministério da Ação Social, que o coordenará;
II
do Ministério da Educação;
III
do Ministério da Saúde;
IV
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;

do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
V
VI
do Ministério da Infra-Estrutura;
da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da
VII
República;
VIII - da Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;
IX - da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 10 de abril de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
Margarida Procópio

(47)· DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 1991
Declara a nulidade do Despacho n:' 20,
de 9 de fevereiro de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o artigo
84, item II, da Constituição, e tendo em vista o que consta do
Processo n? 8.354/89-37, do Ministério da Justiça, resolve
ANULAR
o despacho de n? 20, de 9 de fevereiro de 1990, publicado no
Diário Oficial da União de 12 seguinte, Seção I, página 2893,
que restaurou o título de utilidade pública federal à Golden
Cross - Assístência Internacional de Saúde.
Brasília, 10 de abril de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(48) DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 1991
Declara de utilidade pública federal a
Aesocieçeo de Promoção do Menor/Pouso
Alegre/MG e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n:' 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto
n? 50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Associação de Promoção do Menor, com sede na Cidade de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n?
62.497/74);
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Paulo de Faria, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(Processo MJ n? 65.657/75);
Creche Santa Rita de Cássia de Amparo, com sede na Cidade de Amparo, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 72.782/75);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infãncia de Adamantina, com sede na Cidade de Adamantina, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 68.878176);
Associação Hospital de Caridade de Três Passos, com sede
na Cidade de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul (processo MJ n? 65.446177);
Conferência Nossa Senhora Aparecida - Associação São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Viradouro, Estado de
São Paulo (Processo MJ n? 76.585177);
Fundação Museu do Homem Americano, com sede na Cidade de São Raimundo Nonato, Estado do Piaui (Processo MJ n?
5.944/90-88);
Serviço Auxiliar de Voluntários. com sede na Cidade de
Brasília, Distrito Federal (Processo MJ n? 14.818/90-14);
Departamento de Assistência ao Pequeno Trabalhador, com
sede na Cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais (Processo
MJ n? 15.121190-42);
Centro de Apoio a Atividades Econômicas Informais Ana
Terra, com sede, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo MJ n? 530/91-99).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

(49) DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 1991
Simplifica o encaminhamento de requerimentos e documentos aos otgeoe e entidades da Administração Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84. incisos II e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto n? 99.179, de 15 de março de
1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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DECRETA:
Art. I? A critério do interessado. poderão ser remetidos,
pelo correio, requerimentos, solicitações, informações, reclamações ou quaisquer outros documentos endereçados aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal direta e indireta,
bem assim às demais entidades de cujo capital participe a
União.
Art. 2? A remessa poderá ser feita mediante porte simples, exceto quando se tratar de documento ou requerimento cuja entrega esteja sujeita a comprovação ou deva ser realizada
dentro de determinado prazo, caso em que valerá como prova o
Aviso de Recebimento (AR) fornecido pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT).
Art. 3? Quando o documento ou requerimento se destinar
à instrução de processos já em tramitação, o interessado deverá
indicar o número de protocolo referente ao processo.
Art. 4? A remessa de documentos ou requerimentos deverá ter como destinatário o órgão ou setor em que os documentos
seriam entregues, caso o interessado não utilizasse a via postal.
No documento ou requerimento. o interessado deverá indicar o
seu endereço e, quando houver, seu telefone, para facilidade de
comunicação.
Art. 5~ Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.
Brasília, 15 de abril de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Eduardo de Freitas Teixeira

(50)

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1991
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Santo Inácio Ranchinho. situado
no Munícipio de Campo Florido, Estado de
Minas Gerais.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605'947, mar.labr. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e â, e 20,
itens I e VI, da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel rural denominado Fazenda Santo Inácio Ranchinho com a
área de 3.583,58ha (três mil, quinhentos e oitenta e três hectares
e cinqüenta e oito ares), situado no Município de Campo Florido, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perimetro: partindo do Marco M -1 de Coordenadas
UTM E=747.650m e N=7.813.450m, referidas ao Meridiano Centrai de 51°WGr., situado à margem da estrada vicinal que dá
acesso à Fazenda e próximo da BR-262, na divisa com as terras
de Miguel Laterza e João Carvalho; deste, segue confrontando
com as terras de João Carvalho, Marques de Tal, Eloi de Tal,
José de Tal e Mário Costa, com os seguintes azimutes e respectivas distâncias: 177°16'25", 1.051,19m até o Marco M-2;
135°00'00", 777,82m até o Marco M-3; 226°10'09" e 693,l1m até o
Marco M-4; 249°22'12", 908,24m até o Marco M-5 175°14'11",
602,08m até o Marco M-6 260°24'44", 1.500,97m até o Marco M-7;
255°40'08", 1.414,00m até o Marco M-8, situado nas terras de
Mário Cota; deste, segue confrontando com as terras de Mário
Cota e as terras de Antonio Paulo Abate, com azimute de
238°46'54" e distância de 1.929,38m até o Marco M-9, situado na
divisa com as terras de Antonio Paulo Abate; deste, segue confrontando com as terras de Antonio Paulo Abate, com os seguintes azimutes e respectivas distâncias: 332°06'10", 961,77m
até o Marco M-10, 308°53'04", 1.991,23m até o Marco M'l1, situado na margem direita do Córrego dos Carneiros, na divisa
com as terras de Antonio Paulo Abate deste, segue confrontando com as terras de Antonio Paulo Abate, subindo o Córrego
dos Carneiros por sua margem direita, por uma distância de
2.705,00m até o Marco M-12, situado em sua cabeceira, na divisa
com as terras de Antonio Paulo Abate e as terras de Saad Barbar; deste, segue confrontando com as terras de Saad Barbar,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr. 1991.
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com azimute de 1'35'28", 1.800,69m até o Marco M-13, situado
na divisa com as terras de Paulo Meireles; deste, segue confrontando com as terras de Paulo Meireles e as terras da Fazenda
Angico, com os seguintes azimutes e respectivas distâncias:
109°10'44", 1.217,58m até o Marco M-14; 75°57'50", 1.030,78m até
o Marco M-15; 30°57'50", 1.166,19m até o Marco M-16;
79°36'40", 3.050,00m até o Marco M-17, situado na divisa com as
terras da Fazenda Angico e terras de Faria Lima; deste, segue
confrontando com as terras de Faria Lima, Manoel Guapo e Miguel Laterza, com os seguintes azimutes e respectivas distâncias: 160'29'51", 2.546,09m até o Marco M-18; 205'01'01",
827,65m até o Marco M-1, ponto inicial desta descrição. (Fonte
de referência: Carta do IBGE - ano 1970 - Folha SE-23-Z-D-V,
Escala 1:100.0001.
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) fica autorizado a promover a desapropriação
do imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antônio Cabrera
(51) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1991
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural denominado
Fazenda Vera Cruz situado no Município
de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, nos termos dos arts. 18, letras a, b, c e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, o imóvel
rural denominado Fazenda Vera Cruz, com a área de 948,6400ha
(novecentos e quarenta e oito hectares e sessenta e quatro ares),
situado no Municipio de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo tem o
seguinte perimetro: partindo do Marco M-12, de coordenadas arbitrárias de E-51.100,4697 e N-96.703,1276, cravado à margem esquerda do Rio Araguaia, segue rio acima, na distância de
774,69m, até o Marco M-l; deste, com o azimute de 264'35'29" e
distância de 2.799,OOm, até o Marco M-2; deste, com o azimute
de 332'07'31" e distância de 2.160,95m, até o Marco M-3, cravado à margem de uma estrada municipal (Aeroporto-Pedreira);
deste, segue pela citada estrada no sentido do aeroporto, na distância de 3.211,35m, até o marco M-4, cravado à sua margem direita; deste, com o azimute de 160'48'15" e distância de
1.222,89m, até o Marco M-5; deste, com o azimute de 70'27'57" e
distância de 1.281,07m, até o Marco M-6; deste, com o azimute
de 141'26'22" e distância de 870,39m, até o Marco M-7; deste,
com o azimute de 246'33'02" e distância de 321,64m, até o Marco
M-8; deste, com o azimute de 261'48'48" e distância de 850,OOm,
até o Marco M-9; deste, com o azimute de 245'36'24" e distância
de 422,82m, até o Marco M-I0; deste, com o azimute de
156'56'14" e distância de 479,85m, até o Marco M-11; deste, com
o azimute de 128'34'11" e distância de 1.711,27m, até o Marco
M-12, ponto inicial. (Fonte de referência: Mapa Topográfico
apresentado pelo proprietário, datado de 11.9.80).
Art. 2? Excluem-se dos efeitos deste Decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas, bem como as benfeitorias existentes no imóvel referido no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.

Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lucra) fica autorizado a promover a desapropriação do
imóvel rural de que trata o presente decreto, na forma prevista
no Decreto-Lei n:' 554, de 25 de abril de 1969.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasilia, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antônio Cabrera
(52)

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1991 l'l
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República e dá
outras providêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
(CCT) é constituído pelos seguintes membros:
I - o Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência
da República, como Presidente;
II - um representante de cada um dos órgãos abaixo relacionados, indicado pelo respectivo titular:
a) Ministério da Justiça;
b) Ministério das Relações Exteriores;
c) Ministério da Educação;
di Ministério da Saúde;
e) Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
f) Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
g) Ministério da Infra-Estrutura;
hl Estado-Maior das Forças Armadas;
III - um representante dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, indicado pelo Fórum Nacional de Secretários
de Estado para Assuntos de Ciência e Tecnologia;
(*) Republicado no DO de 17.4.1991 (pág. 950 deste volume).
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IV - sete representantes das comunidades científica, tecnológica e empresarial, designados pelo Presidente da República a partir de listas tríplices apresentadas pelo Secretário da
Ciência e Tecnologia, mediante indicação de entidades nãogovernamentais de âmbito nacional pertinentes às comunidades
mencionadas.
§ 1? Os membros relacionados nos incisos II e III serão
designados pelo Presidente da República e terão suplentes indicados e designados na forma dos respectivos titulares.
§ 2? O mandato dos membros mencionados no inciso IV
terá duração de três anos, extinguindo-se, em qualquer hipóte-'
se, com o mandato do Presidente da República que os houver
designado.
§ 3? Para elaboração das listas tríplices mencionadas no
inciso IV deste artigo, a SCT IPR fará publicar edital, com prazo de quinze dias, para que as associações e entidades de classe
apresentem suas indicações.

Art. 2? O CCT estabelecerá vinculações funcionais com
outros conselhos e comissões governamentais cujas atribuições
sejam relacionadas com as suas, para prover ou receber os elementos de informação e juízo, articular objetivos e instrumentos, conjugar esforços e encadear ações, conforme requerido.
Art. 3? A SCT/PR desempenhará todas as funções executivas e de apoio necessárias ao funcionamento do CCT e ao
cumprimento de suas resoluções, com a assistência de seus órgãos e entidades supervisionadas, estabelecendo-se, para isso,
os mecanismos e procedimentos adequados.
Art. 4~ O CCT somente se reunirá com o quorum de oito
conselheiros, sendo pelo menos quatro deles dentre os mencionados nos incisos I e II do art. l?

Art. 5? O CCT aprovará seu regimento interno, dispondo
sobre seu funcionamento e demais matérias de sua competência.
Art. 6?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Art. 7? Revoga-se o Decreto n? 99.953 111, de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(53) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1991
Altera

dispositivos

do

Decreto

n?

74.685(1), de 14 de outubro de 1974, que

«cria, no Ministério das Relações Exteriores, a Comissão Brasileira para o Programa
sobre o Homem e a Biosfera, promovido pela Uneeco»,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Os arts. 2? e 3? do Decreto n? 74.685, de 14 de outubro de 1974, alterados pelos Decretos n?s 98.550121, de 14 de dezembro de 1989, e 84.996, de 5 de agosto de 1980, respectivamente, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2? A Comissão de que trata o artigo anterior
compõe-se de onze membros, sendo:
1 - um representante do Ministério das Relações
Exteriores;
H - um representante da Secretaria da Ciência e
Tecnologia da Presidência da República;
IH - um representante da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República;
IV - um representante da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
V - um representante da Academia Brasileira de
Ciências.»
(1). Coleção das Leis. Brasília. 182(6. t.2):4264, nov.Zdez 1990.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):36, out./dez. 1974.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.2):3664, nov./dez. 1989.
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VI -

um representante do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

VII -

um representante do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;

VIII - quatro personalidades de reconhecido valor
em matéria de ecologia humana.
Art. 3? Os membros da Comissão referidos nos incisos de I a VIII do artigo anterior, bem como seus representantes alternos, serão designados mediante Portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores, por indicação
dos titulares dos órgãos a que pertencem. Duas das personalidades a que alude o inciso VIII do mesmo artigo serão
indicadas pela Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República e as outras duas serão indicadas pela
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República»,

Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 3? Revoga-se o Decreto n? 98.550, de 14 de dezembro
de 1989.
Brasília, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
(54) DECRETO DE 19 DE ABRIL DE 1991
Declara de utilidade pública federal 8
Fundação Theodoreto Souto/São Carlos/SP e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo 1? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947. mar.labr. 1991.
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Fundação Theodoreto Souto, com sede na Cidade de São
Carlos, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 2.846/87);
Santa Casa de Misericórdia de Catalão, com sede na Cidade
de Catalão, Estado de Goiás (Processo MJ n? 17.361/87-21);
Obra Social Maria Eugênia, com sede na Cidade de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 3.917/89-09);
Sociedade Hospitalar Beneficente de Marau, com sede na
Cidade de Marau, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ
n? 14.943/89-72);
Centro de Recuperação Infantil, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 3.603/9096);
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Conde, com sede na Cidade de Conde, Estado da Paraíha (Processo MJ n? 4.313/90-41);
Associação de Integração Social de Brasília, com sede no
Distrito Federal (Processo MJ n? 19.303/90-00).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(55) DECRETO DE 19 DE ABRIL DE 1991
Declara insubsistente a demarcaçiio administrativa da terra dos índios Yenomemi,
determina nova demarcação, revoga eutoriaação para o exercicio da atividade de garimpagem na área e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 19 da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de
1973,
DECRETA:
Art. I? São declarados insubsistentes os decretos n?s:
I - 97.512, de 16 de fevereiro de 1989;
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II
97.513, de 16 de fevereiro de 1989;
III
97.514, de 16 de fevereiro de 1989;
IV
97.515, de 16 de fevereiro de 1989;
V
97.516, de 16 de fevereiro de 1989;
VI
97.517, de 16 de fevereiro de 1989;
VII
97.518, de 16 de fevereiro de 1989;
VIII
97.519, de 16 de fevereiro de 1989;
IX
97.520, de 16 de fevereiro de 1989;
X
97.521, de 16 de fevereiro de 1989;
XI
97.522, de 16 de fevereiro de 1989;
XII
97.523, de 16 de fevereiro de 1989;
XIII
97.524, de 16 de fevereiro de 1989;
XIV
97.525, de 16 de fevereiro de 1989;
XV
97.526, de 16 de fevereiro de 1989;
XVI
97.527, de 16 de fevereiro de 1989;
XVII
97.528, de 16 de fevereiro de 1989;
XVIII
97.529, de 16 de fevereiro de 1989;
XIX
97.530, de 16 de fevereiro de 1989.
Art. 2? O Ministério da Justiça determinará ao órgão competente a revisão, no prazo de 180 dias, do processo administrativo de demarcação das terras ocupadas pelos indios Yanornamio
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se os Decretos n?s 98.890, de 25 de janeiro de 1990; 98.959 e 98.960, ambos de 15 de fevereiro de 1990.
Brasilia, 19 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Francisco Rezek
Eduardo de Freitas Teixeira

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.Zabr: 1991.

937
(56) DECRETO DE 19 DE ABRIL DE 1991
Reabre ao Ministério da Ação Social,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro
de 1990, os créditos especiais abertos pelos
Decretos n?s 99.636(1), de 24110/90, 99.857(2}
de 20/12190, e 99.96918J, de 28/12190.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso IV. e da autorização contida no
§ 2? do art. 167 da Constituição.
DECRETA:
Art. 1? Ficam reabertos em favor do Ministério da Ação
Social, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1990, os
créditos especiais autorizados pelas Leis n?s 8.083, de 19 de outubro de 1990, 8.118, de 14 de dezembro de 1990 e 8.148, de 28 de
dezembro de 1990, e abertos respectivamente pelos Decretos n?s
99.636, de 24 de outubro de 1990, 99.857, de 20 de dezembro de
1990, e 99.969, de 28 de dezembro de 1990, no valor total de
Cr$5.449.552.000,00 (cinco bilhões, quatrocentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 19 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

22.4.91, pégs. 7350/7352.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3323, set./out. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.):4139, nov.Zdez. 1990.
(3) Ibidem, pég. 4285.
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(57) DECRETO DE 22 DE ABRIL DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do MinistéTio do Exército, crédito
suplementar no valor de Cr$700.000.000,OD
para reforço de dotação consignada no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de Cr$700.000.000,OO (setecentos milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 23.4.1991, pág. 7441.

(58)

DECRETO DE 22 DE ABRIL DE 1991
Declara de interesse social, para fins de
reforma agrária, 05 imóveis rurais denaminados Fazenda Lago Azul e Terra Bela. situados no Município de Santa Luzia. Estado do Maranhão.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 184 da Constituição, e
nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, e do Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de interesse social, para fins de
reforma agrária. nos termos dos arts. 18, letras 8, b, c e d, e 20,
itens I e V, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, os
imóveis rurais denominados Fazenda Lago Sul e Terra Bela,
com a área total de 13.266,1315ha (treze mil, duzentos e sessenta
e seis hectares, treze ares e quinze centiares), situados no Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão.
§ l~ Os imóveis a que se refere este artigo têm o seguinte
perímetro: inicia a descrição no ponto P-I, de coordenadas geográficas longitude 46°26'19"WGr e latitude 04°10'01"S, situado
na margem direita do Rio Pindaré; deste, segue pela referida
margem à jusante com a distância de 6.643,97m, até o ponto P-2,
situado também na margem direita do Rio Pindaré e na divisa
das terras da Fazenda Indiana (Fazenda União); deste, segue
por uma linha seca, confrontando com terras da Fazenda Indiana (Fazenda União), com o rumo magnético de 09°12'15"SW,
com a distância de 26.198,91m, até o ponto P-3, situado na faixa
de domínio da margem direita da Rodovia BR-222, no sentido de
Santa Luzia- Açailândia; deste, segue pela referida faixa de domínio e margem com a distância de 5.523,40m, até o ponto P-4,
situado, também, na faixa de domínio da margem direita da
Rodovia BR-222, sentido Santa Luzia- Açailândia e na divisa
das terras da Fazenda Terra Bela; deste, segue por uma linha
seca, confrontando com terras da Fazenda Terra Bela, com o rumo magnético de 09°12'15"NE, com a distância de 22.660,00m,
até o ponto P-1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
(Fonte de referência: Carta Planimétrica - Projeto Radambrasil (Corrigida) Folha SB.23-V-B, publicada em 1973, Escala
1:250.000, autodemarcação fornecida pelo proprietário, levantamento cartorial e locações feitas em campo por técnicos da
SR(12).
§ 2? Do perímetro descrito no parágrafo I? deste artigo e
que engloba uma área de 13.321.7315ha (treze mil, trezentos e
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vinte e um hectares, setenta e três ares e quinze centiares), fica
excluída a área de 55,6000ha (cinqüenta e cinco hectares e sessenta ares). referente à faixa de domínio da Ferrovia Ponta da
Madeira/Carajás, restando uma área líquida de 13.266,1315ha
(treze mil, duzentos e sessenta e seis hectares, treze ares e quinze centiares).
Art. 2? Excluem-se, ainda, dos efeitos deste decreto os semoventes, as máquinas e os implementas agrícolas. bem como
as benfeitorias existentes nos imóveis referidos no artigo anterior e pertencentes aos que serão beneficiados com a sua destinação.
Art. 3? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma'
Agrária (lucra) fica autorizado a promover a desapropriação
dos imóveis rurais de que trata o presente decreto, na forma
prevista no Decreto-Lei n? 554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Antonio Cabrera

(59)

DECRETO DE 23 DE ABRIL DE 1991
Dispõe sobre a transferência de sede de
Grande Unidade de Arma do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, de
acordo com o art. 46 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de
1967, e o art. 27, inciso UI, do Decreto n? 93.188, de 29 de agosto
de 1986,
DECRETA:
Art. I? Fica transferida a sede do Comando da 5~ Brigada
de Cavalaria Blindada, Grande Unidade subordinada à l~ DiviCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar./abr. 1991.
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são de Exército, do Rio de Janeiro (RJ) para Canoinhas (SC),
passando a subordinar-se à 5~ Região Milttar/õ" Divisão de
Exército.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Tinoco Ribeiro Gomes

(60)

DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1991
Autoriza a cessão de uso de imóvel ao
Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. I? e seu parágrafo único, do Decreto-Lei
n? 178, de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA;
Art. I? É autorizada a cessão de uso, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, do conjunto arquitetônico denominado
Mansão dos Lage, situado na Rua Jardim Botânico n? 414, Parque Lage, Rio de Janeiro.
Art. 2? O imóvel de que trata o artigo anterior será utilizado como sede da Escola de Artes Visuais da Secretaria de
Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3? A cessão ora autorizada efetivar-se-á mediante termo firmado por representante do Departamento do Patrimônio
da União do qual constarão, obrigatoriamente, como condições
essenciais:
a) que o imóvel reverterá ao patrimônio da União, sem
qualquer indenização, se, no todo ou em parte, for utilizado para fim diverso do que é destinado;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.vabr: 1991.
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b) que a cessão poderá ser rescindida pela União independentemente de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo
cessionário;
c) que o prazo de cessão será de dez anos, a contar da data
de assinatura do termo correspondente;
d) que o cessionário se obriga a conservar e restaurar o
conjunto arquitetônico de conformidade com especificações a serem estabelecidas pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC);
e) que o cessionário se obriga a observar as normas de conservação e preservação ambiental.
Art. 4? A autorização contida no Decreto n? 80.494, de 5

de outubro de 1977, permanece em vigor com as alterações intro-

duzidas por este decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(61) DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóvel situado na Rua
Benjamin Constant, n? 265 W, em Boa Vista, Estado de Roraima, destinado a sediar a
Junta de Conciliação e Julgamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, tendo em vista o disposto
nos arts. 5?, inciso XXIV, e 182, § 3?, da Constituição, e de
acordo com os arts. 5?, alínea h, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de
21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. I? Fica declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel situado na Rua Benjamin Constant. n?
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265 W, Zona Central da Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, de propriedade de Valdecir Botosí, brasileiro, solteiro, professor secundário, portador do CIC n? 227 776 798, constituído
das benfeitorias e do domínio útil do lote de terras aforado do
Patrimônio Municipal n? 5-A, da Quadra 32, Z-01, com Escritura Pública lavrada em 20 de novembro de 1973, fls. 103 do Livro
n? 63, das Notas do Tabelião Deusdete Coelho, da Comarca de
Boa Vista, registrado no Cartório de Registro de Imóveis daquela Capital, I? Circunscrição Judiciária, no Livro 4-FI Registros Diversos, fls. 225, Transcrição n:' 4.111, de 26 de novembro
de 1973, sem contar ônus, hipoteca ou registro de citação de
ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Parágrafo único. O imóvel, a que se refere este artigo, é
constituído de terreno, de forma retangular, medindo: 20,00 metros de frente, por 30,00 metros de fundos, limitando-se: frente
com a Rua Benjamin Constant, fundos com terras pertencentes
aos herdeiros de Djalma Cavalcante; lado direito com terras
pertencentes a José Fernandes Cavalcante e Anísio Justiniano
Ferreira; e lado esquerdo com terreno pertencente a Raimundo
Marques de Souza, constando as benfeitorias de uma casa construída em alvenaria, coberta com telhas tipo marselha, com diversos compartimentos.
Art. 2? O imóvel, referido no artigo anterior, é destinado a
sediar a Junta de Conciliação e Julgamento de Boa Vista (RR),
da 11~ Região da Justiça do Trabalho, com sede em Manaus
(AM).
Art. 3? Fica o Tribunal Regional do Trabalho da 11~ Região autorizado a promover, na forma de legislação vigente, a
desapropriação do imóvel descrito no art. I? deste decreto, com
a utilização de recursos de seu próprio orçamento.
Art. 4? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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(62) DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1991
Reduz alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constítuição, e tendo
em vista o disposto no artigo 4?, inciso I, do Decreto-Lei n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre'
os produtos classificados no Código 8401.30.0000 da Tabela de
Incidência, aprovada pelo Decreto n? 97.410 111, de 23 de dezembro de 1988.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasílía, 25 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello

(63) DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1991
Mantém reconhecimento de cursos e
autorizações nos casos que menciona e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam mantidos os reconhecimentos de cursos e
autorizações vigentes. outorgadas para o funcionamento de escolas e instituições de ensino superior, bem assim os reapectivos estatutos.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):735, out./dez. 1988
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Parágrafo único. O Ministro de Estado da Educação declarará. mediante portaria, as autorizações e reconhecimentos de
que trata este artigo.
Art. 2? Ficam mantidas, ainda, as autorizações vigentes.
outorgadas para o funcionamento de:
I - instituições financeiras devidamente cadastradas no
Banco Central do Brasil; e
11 - instituições. que atuem nos ramos de capitalização e
de seguros privados, bem assim entidades abertas de previdência privada, devidamente cadastradas na Superintendência de
Seguros Privados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Declaram-se revogados os decretos relacionados
no Anexo.
Brasília, 25 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Carlos Chiarelli
Zélia M. Cardoso de Mello

o anexo está publicado no DO de

(64)

26.4.1991, págs. 7711/7793.

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 1991
Acrescenta parágrafo único ao art. 2.° do
Decreto de 3 de abril de 1991W, que institui
a Comissão Especial de Fiscalização e Controle da Providência Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, -íncisos II e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei n? 8.028, de 12 de abril
de 1990,
(1)

v.

pág. 907 deste volume.
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DECRETA:
Art. 1~ O art. 2~ do Decreto de 3 de abril de 1991, que institui a Comissão Especial de Fiscalização e Controle da Previdência Social, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:
«Art. 2?
Parágrafo umco. As despesas decorrentes da execução do disposto neste decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República".
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Antonio Magri

(65) DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1991
Concede à empresa Canadian Airlines
Internacional Ltd., autorização para continuar a funcionar no Brasil, com a nova denominação de Canadian Airlines International Ltd.JLignes Aeriennes Canadien International Ltee.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 205 a 213 da Lei n~ 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e no Decreto n~ 92.319, de 23 de janeiro de 1986,
DECRETA:
Art. 1~ É concedida à Canadian Airlines International
Ltd., com sede na Província de Alberta, Canadá, autorização
para continuar a funcionar no Brasil como empresa de transporte aéreo regular, com a nova denominação de Canadian Airlines
Internacional Ltd.lLignes Aeriennes Canadien International
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):605-947, mar.labr. 1991.
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Ltee., tendo em vista a fusão havida com um grupo de empresas
liderado pela Wardair Inc., de conformidade com a legislação
pertinente do Canadá.
Art. 2? Este decreto é acompanhado pelo Contrato de Fusão, Certificado de Fusão e demais documentos pertinentes.
Art. 3? O exercicio efetivo de qualquer atividade da Canadian Airlines International Ltd.lLignes Aeriennes Canadien International Ltee., relacionado com os serviços de transporte aéreo regular, ficará sujeito à legislação brasileira no que for aplicável.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasflia, 29 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
O anexo está publicado no DO de 30.4.91, págs. 8011/8017.
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REPUBLICAÇOES

DECRETOS LEGISLATIVOS
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 9, DE 1991 1*)
Aprova o ato que outorga concessõo à
Rádio Arapoti Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em cnda média, na Cidade de Arepoti, Estado do
Paraná.

Art. 1? É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio
Arapoti Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, ato a que se
refere o Decreto n? 98.329, de 24 de outubro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 22 de fevereiro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
(*) Publicado no DO de 25.2.1991, pág. 3422 (Coleção das Leis. Brasília,
183(1):124, jan./fev. 1991) e republicado no DO de 15.3.1991, pég. 4713.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 43, DE 1991 1*1
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Rio Grande S.A., para explorar, na Cidade de Rio Grande, Eetado do Rio Grande do Sul, serviço de radiodifusão de sons é imagens (televisão).

Art. 1~ É aprovado o ato que renova por quinze anos. a'
partir de 2 de agosto de 1989, a concessão outorgada à Televisão
Rio Grande S.A., para explorar, na Cidade do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), ato a que se refere o Decreto n? 98.837, de
24 de janeiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

DECRETO NÃO NUMERADO
(52) DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 1991 (*l
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República e dá
outras providências.

(*) Publicado no DO de 28.2.1991, pág. 3707 (V. Coleção das Leis. Brasília.
183(1, )146, jan./fev. 1991) e republicado no.oo de 20.3.1991, pág. 498ft
(*)

Republicado por ter saído com incorreção no DO de 17.4.1991 (pág. 931

deste volume).
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e de
acordo com o art. 3? da Lei n? 8.090, de 13 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
(CCT) é constituído pelos seguintes membros:
I - o Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência
da República, como Presidente;
II - um representante de cada um dos órgãos abaixo relacionados, indicado pelo respectivo titular:
a) Ministério das Relações Exteriores;
b) Ministério da Educação;
c) Ministério da Saúde;
d) Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
e) Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
fi Ministério da Infra-Estrutura;
g) Estado-Maior das Forças Armadas;
III - um representante dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, indicado pelo Forum Nacional de Secretários
de Estado para Assuntos de Ciência e Tecnologia;
IV - seis representantes das comunidades cientifica, tecnológica e empresarial, designados pelo Presidente da República a partir de listas triplices apresentadas pelo Secretário da
Ciência e Tecnologia, mediante indicação de entidades nãogovernamentais de âmbito nacional pertinentes às comunidades
mencionadas.
§ I? Os membros relacionados nos incisos II e III serão
designados pelo Presidente da República e terão suplentes indicados e designados na forma dos respectivos titulares.
§ 2? O mandato dos membros mencionados no inciso IV
terá duração de três anos, extinguindo-se, em qualquer hipótese, com o mandato do Presidente da República que os houver
designado.
§ 3? Para elaboração das listas tríplices mencionadas no
inciso IV deste artigo, a SCT/PR fará publicar edital, com praCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(2):949-952, mar.labr. 1991.
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zo de quinze dias, para que as associações e entidades de classe
apresentem suas indicações.
Art. 2? O CCT estabelecerá vinculações funcionais com
outros conselhos e comissões governamentais cujas atribuições
sejam relacionadas com as suas, para prover ou receber os elementos de informação e juízo, articular objetivos e instrumentos, conjugar esforços e encadear ações, conforme requerido.
Art. 3? A SCT/PR desempenhará todas as funções executivas e de apoio necessárias ao funcionamento do CCT e ao
cumprimento de suas resoluções, com a assistência de seus órgãos e entidades supervisionadas, estabelecendo-se, para isso,
os mecanismos e procedimentos adequados.
Art. 4? O CCT somente se reunirá com o quorum de oito
conselheiros, sendo pelo menos quatro deles dentre os mencionados nos incisos I e II do art. I?
Art. 5? O CCT aprovará seu regimento interno, dispondo
sobre seu funcionamento e demais matérias de sua competência.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7? Revoga-se o Decreto n? 99.953(1), de 28 de dezembro de 1990.
Brasília, 16 de abril de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
.Jarbas Passarinho

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182 (6,t.2): 4264 nov./dez. 1990.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):949-952, mar./abr. 1991.

RETIFICAÇOES

LEIS
LEI N? 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991 1*1
Dispõe sobre a politica agrícola.

Retificação
Na página 1335, primeira coluna, no art. 99, onde se lê:
.,. a referida Reserva Florestal (RFL).
Leia-se:
.,. a referida Reserva Florestal Legal (RFL).
LEI N? 8.178, DE I? DE MARÇO DE 1991 1*1
Estabelece regras sobre precoe e salá·
rios e dá outras providências.

Retificação
Na página 4, primeira coluna, nos arts. I?, § 3?; 4?, caput; e
5?, § 3?, onde se lê:
«
Lei n? 8.178, de 01 de março de 1991 ", Leia-se:
«
Lei n? 8.177, de I? de março de 1991 ".
(*) Publicada no IXJ de 18.1.1991 (Coleção das Leis. Brasília, 183(1):51,
jan.lfev. 1991) e retificada no DO de 12.3.1991, pág. 4477.
(*)

Publicada no Suplemento do DO de 4.3.1991 (pág. 530 deste volume!
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):953·956, mar.labr. 1991.
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Na página 5, primeira coluna, art. 15, § I? alínea b, onde se

lê:
« ••• pelo número de meses considerado no inciso II do artigo
anterior.», leia-se:
« •• pelo número de meses considerado na referida alínea.»
Na página 5. segunda coluna. art. 21. IH. onde se lê:
" Lei n? 8.178. de 01 de março de 1991•... ". leia-se:
«
Lei n? 8.177. de 1? de março de 1991•... "
Na página 6. primeira coluna. art. 26. I. onde se lê:
«"0 durante pelo menos quinze dias nos últimos vinte e quatro meses, ... », leia-se:
« ••• durante pelo menos quinze meses nos últimos vinte e
quatro meses, »
Na página 6, primeira coluna, art. 27. caput, onde se lê:
« ••• Lei n? 8.178. de 01 de março de 1991• .. .".leia·se:
«..• Lei n? 8.177. de 1? de março de 1991•... »
0

o ••

DECRETOS
DECRETO N? 64. DE 15 DE MARÇO DE 1991 1*1
Dispõe sobre a execução do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 21 no Setor da Indústria Química,
entre o Brasil, a Argentina, o Chile. o México e o Uruguai.

Retificação
Publica-se a seguir os anexos por terem saído com erro de
paginação.
Os anexos estão publicados no DO de 25.3.1991, pégs. 5329/5342.
(*) Publicado no DO de 18.3.1991 (pág. 650 deste volume).
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DECRETO N? 100, DE 16 DE ABRIL DE 1991 1*)
Institui a Fundação Nacional de Saúde
e dá outras providências.

Retificação
Na página 7077, 1~ coluna, acrescentam-se o parágrafo único
do art. 26 e os artigos 27 e 28, após o item III do art. 26 do Anexo I, por terem sido omitidos.
Parágrafo único. Serão ainda transferidos à FNS, mediante termos lavrados de acordo com a legislação pertinente, os
imóveis de propriedade da União, atualmente utilizados pela
Sucam.
Art. 27. Ficam incorporados à FNS os recursos humanos
referidos no art. 14, § 1?, da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990,
com a redação dada pelo art. 1? da Lei n? 8.101, de 6 de dezembro de 1990, considerada a renumeração determinada pelo art.
2~ da Lei n? 8.154, de 28 de dezembro de 1990, observadas as
instruções expedidas pelo Ministro de Estado da Saúde.
Art. 28. Até a efetivação do processo de incorporação pelo
Instituto Evandro Chagas, o Centro Nacional de Primatas subordinar-se-á ao Centro Nacional de Epidemiologia.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(35) DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991 (*)
Mantém concessões, permissões e autorizações nos casos que menciona e dá outras providências.

Retificação
No anexo, na página 6, primeira coluna, onde se lê:
- «2.227, de 13 de março de 1899;» leia-se:
«3.227, de 13 de março de 1899;»
(*) Publicado no DO de 17.4.1971 (pág. 745 deste volume).
(*) Publicado no Suplemento do DO de 18.2.1991 (Coleção das Leis,
Brasília, 183(1):417, jan./fev. 1991) e retificado no DO de 12.3.1991, pág. 4481.
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Na página 173, primeira coluna, onde se lê:
- «62,934, de 2 de julho de 1968;» leia-se:
«62,974, de 11 de julho de 1968;»
Na página 176, primeira coluna, onde se lê:
- «64,590, de 27 de maio de 1969;» leia-se:
«64.593, de 27 de maio de 1969;»
Na página 180, primeira coluna, onde se lê:
- «66.404, de 1? de abril de 1970;» leia-se:
«66.403, de 1? de abril de 1970;»

(23) DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1991 (')
Declere de utilidade pública, para fins
de desapropriaçlIoem favor da Telecotmmicações de São Paulo S.A. (Telesp), o im6vel
que menciona.

Retificação
Na página 5598, 1? coluna, no art. 3?, onde se lê:
... introduzidas pela Lei n? 2,786, de 1986, ...
Lein-ee:
... introduzidas pela Lei n? 2.786, de 1956, ...

(*) Publicado no DO de 27.3.1991 (pág. 878 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):953-956, mar.Zabr. 1991.
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LEI COMPLEMENTAR
65 -

Lei Complementar de 15 de abril de 1991 - Define, na forma da
alínea a do inciso X do art. 155 da Constituição, os produtos semielaborados que podem ser tributados pelos Estados e Distrito Federal, quando de sua exportação para o exterior. Publicada no DO
de 16 de abril de 1991.

509

LEIS
8.112

Lei de 11 de dezembro de 1990 - Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo Congresso Nacional, do Projeto
que se transformou na Lei n? 8.112, de 11 de- dezembro de 1990,
que «dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cio
vis da União, das autarquias e das fundações públicas federais».
Publicada no DO de 19 de abril de 1991 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
8.177 - Lei de I? de março de 1991 - Estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras providências. Publicada no DO de
4 de março de 1991.
.... ....... ............. ......

515

8.178 - Lei de I? de março de 1991 - Estabelece regras sobre preços e
salários e dá outras providências. Publicada no DO de 4 de março
de 1991. Retificada lia DO de 20 de março de 1991.

530

8.179 - Lei de 14 de março de 1991 - Autoriza a reversão ao Município
de Iguape, Estado de São Paulo, do terreno que menciona. Publicada no DO de 14 de março de 1991.

542

8.180 - Lei de 18 de março de 1991 - Dispensa a realização de vistoria
judicial na hipótese que menciona. Publicada no DO de 19 de março de 1991.

543

8.181 - Lei de 28 de março de 1991 - Dá nova denominação à Empresa
Brasileira de Turismo (Embratur), edá outras providências. Publicada no DO de I? de abril de 1991.

544

8.182 - Lei de 2 de abril de 1991 - Autoriza a reversão ao Município
de Poconéc.Estado de Mato Grosso, -do terreno que menciona. Publícadanf DO de 3 de abril de 1991
_. . . . . . . . . . . . . . . .

549

513
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8.183 - Lei de 11 de abril de 1991 - Dispõe sobre a organização e o
funcionamento do Conselho de Defesa Nacional e dá outras providências. Publicada no DO de 12 de abril de 1991.

550

DECRETOS LEGISLATIVOS
45 -

Decreto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Liberdade de Itarema Ltda. para-exploração de, serviço de radíodifueão sonora em onda média, na'--Cidade
de Itarema, Estado do Ceará. Publicado no DO de 11 de março de
1991.

Decreto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova o ato que outorga permissão à Rede Associada de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Pederneiras, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 11 de
março de 1991.
47 - Decreto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cassino de Rio Grande Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado
no DO de 11 de março de 1991.
48 - Decreto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 7 de outubro de 1987, a permissão
outorgada à Rádio Jornal do Povo Ltda. através da Portaria n?
1.039, de 30 de setembro de 1977, para explorar, na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada. Publicado no DO de 11 de março de 1991. ..
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46 -

49 -

50 -

51 -

Decreto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova os atos que
outorgam permissões à Omega Radiodifusão S/C Ltda. e à Kiss
Telecomunícacões Ltda. para explorarem, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Arujá, Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 11 de março de 1991. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova o ato que outorga permissão à Sintonia - Sistema FM Stereosom Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Dois Córregos, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 11
de março de 1991.
Decreto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova o ato que outorga permissão à Prata FM S/C Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Águas da Prata,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 11 de março de 1991.
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52 -

Decreto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova o ato que autoriza a Prefeitura Municipal de J aguaziúna a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de .Iaguar-iúna, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 11 de março de 1991.
.

53 -

De~).eto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova o ato que re-

558

nova por dez anos, a partir de 10 de setembro de 1986, a permissão outorgada à Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., através da Portaria n? 998, de 26 de agosto de 1976, para explorar, na Cidade de
Rio Claro, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada. Publicado no DO de 11 de março de
1991.
.
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54 -

Decreto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova o ato que outorga permissão à FM Corisco Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Boituva,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 11 de março de 1991. ..

559

55

Decreto Legislativo de 8 de março de 1991 - Aprova os atos que
outorgam permissão à Rádio SP-1 Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Diadema, Estado
de São Paulo, e à Planalto FM Stéreo Som Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 11 de março de
1991.
.

660

Decreto Legislativo de 11 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Club de Palmas Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Palmas; Estado do Paraná. Publicado no DO de 12 de março de 1991.

561

Decreto Legislativo de 11 de março de 1991 - Aprova o ato que
renova permissão à Rádio Currais Novos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Currais
Novos, Estado do Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 12 de
março de 1991
.

561

56 -

57 -

58 -

59 -

Decreto Legislativo de 11 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Norte de Rádio Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo. Publicado no DO de 12 de março de
1991. ............................................•..............
Decreto Legislativo de 11 de marco de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Empresa de Radiodifusão Campograndense
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-

562
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sivídade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado
no DO de 12 de março de 1991.
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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60 -

Decreto Legislativo de 11 de março de 1991 - Aprova o ato que
renova, de acordo com o art. 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de 27 de
agosto de 1962, por dez anos, a partir de 28 de fevereiro de 1989, a
permissão outorgada à Sociedade Rádio Clube São José dos
Campos Ltda., através da Portaria n? 214, de 20 de fevereiro de
1979, para explorar, na Cidade de São José dos Campos, Estado
de São Paulo. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. Publicado no DO de 12 de março de 1991.

563

61 -

Decreto Legislativo de 12 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Clube do Pará de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Marabá, Estado do Pará. Publicado no DO
de 13 de março de 1991.
Decreto Legislativo de 12 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Tupinambá de Sobral Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
Cidade de Baturité, Estado do Ceará. Publicado no DO de 13 de
março de 1991.
Decreto Legislativo de 12 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Saudades FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Matão, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 13 de março
de 1991.
Decreto Legislativo de 12 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Vale do Rio Paraná Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Presidente
Epitácío, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 13 de março
de 1991.
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63 -

64 -

65 -

66 -

67 -

Decreto Legislativo de 12 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à TV Minas Sul Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 13 de março de 1991.
Decreto Legislativo de 12 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio 'I'ransmíneral Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Lambari, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 13 de março de
1991.
Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato, que
outorga permissão à Rádio Alterosa de Brasópolis Ltda. para ex-
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68 -

69 -

70 -

71 -

plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Brasópolis, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 15 de
março de 1991.
Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
renova por dez anos, a partir de 29 de junho de 1988, a concessão
outorgada à Rádio Cultura do Agreste Meridional Ltda., através
do Decreto n? 81.646, de 10 de maio de 1978, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na Cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 15 março de 1991.
;
"....
Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
renova, de acordo com o art. 33, § 3?, da Lei n? 4.117, de 27 de
agosto de 1962, por dez anos, a partir de 20 de fevereiro de 1989, a
permissão outorgada ao Sistema Paranaense de Comunicação
Ltda., através da Portaria n? 195, de 14 de fevereiro de 1979, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Publicado no DO de 15
de março de 1991.
Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Clube Itapíra Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Itapíra,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 15 de março de 1991. ..
Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Televisão Universitária Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Publicado no DO de 15 de março de 1991.
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Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Meridional Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora, na Cidade de Uberaba, Estado de Minas
Gerais. Publicado no DO de 15 de março de 1991.
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73 -

Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Bahiana de Itaberaba Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 31 de julho de
1988, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Itaberaba, Estado da Bahia. Publicado no DO de 15 de março de 1991.
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Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Cidade de Bastos Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Bastos, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 15 de março de
1991.
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74 -
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76 -

77 -

Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Cidade de Apiaí Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Apiaí, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 15 de março de 1991.
Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à 8AT - Sistema a Tribuna de Comunicação
Santos Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Santos, Estado de São Paulo. Publicado no
DO de 15 de março de 1991.
Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Belos Montes de Seara Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Seara,
Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 15 de março de
1991.
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Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Planalto de Perdizes Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Perdizes,
Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 15 de março de
1991.

576

79 -

Decreto Legislativo de 14 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Organização Amaral Gurgel de Radiodifusão
S/C Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 15 de março de 1991.

576

80 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Barretos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Colina, Estado
de São Paulo. Publicado no DO de 20 de março de 1991.

577

81 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema Caf de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Pirapora, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 20 de
março de 1991.

578

82 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Sociedade de Televisão Manauara Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Boca
do Acre, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 20 de março
de 1991.

578
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84 -

85 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Potiguar de Informação Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Caicá, Estado do Rio Grande do Norte. Publicado no no de 20 de
março de 1991.
Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Global Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Formíga, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 20 de março de
1991.

579

580

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Semanário Folha de Arthur Nogueira
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Arthur Nogueira, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 20 de março de 1991.

580

86 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Potíguar de Informação Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São
Miguel, Estado do Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 20
de março de 1991.

581

87 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Jornal Cidade Juiz de Fora Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 20 de março de 1991.

582

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Ferreirense Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radíodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 20 de março de
1991.
_
_
_. . . . . . . . . . . .

582

89 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Santo Antônio de Posse Stéreo Som
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de excluo
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 20 de março de 1991.

583

90 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
renova, a partir de 23 de agosto de 1989. a permissão outorgada à
Brasília Super Rádio FM Ltda. para explorar serviço de radíodi-

88 -
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fusão sonora, na Cidade de Brasília, Distrito Federal. Publicado
no DO de 20 de março de 1991.

91 -

92 -

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova os atos que
outorgam permissão à Sociedade de Radiodifusão Manaus Ltda. e
à Sociedade de Televisão Manauara Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas. Publicado no DO de 20 de março de 1991.
Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Capital de Fortaleza Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Aquiraz, Estado
do Ceará. Publicado noDO de 20 de março de 1991.

584

584

585

Decreto Legislativo de 19 de março de 1991 ~ Aprova o ato que
outorga permissão à Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na Cidade de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo. Publicado no DO de 22 de março de 1991. ..

586

Decreto Legislativo de 21 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Cristã Educativa para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pires
do Rio, Estado de Goiás. Publicado no DO de 22 de março de
1991.

586

Decreto Legislativo de 21 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à TV Carloba Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de
Americana, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 25 de março de 1991.
...

587

96 -

Decreto Legislativo de 21 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Dífusora Stéreo Cândido Mata Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Cândido Mata, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 25 de
março de 1991.

588

97 -

Decreto Legislativo de 21 de março de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Cidade de Costa Rica Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Costa Rica,
Estado de Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de 25 de março
de 1991.

588

98 -

Decreto Legislativo de 25 de março de 1991 - Aprova o texto do
Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais entre
Países em Desenvolvimento, assinado em abril de 1988, na Cidade
de Belgrado. Publicado no DO de 27 de março de 1991. ... . . . . . . . .

589

93 -

94

~

95 -
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~

Decreto Legislativo de 5 de abril de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 18 de junho de 1989, a concessão
outorgada à Rede Riograndense de Emissoras Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda curta, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul. Publicado no DO de 8 de abril de 1991.
100 - Decreto Legislativo de 16 de abril de 1991 - Aprova o texto do
Acordo sobre Gratuidade Parcial na Execução de Cartas Rogatórias. celebrado, por troca de notas, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa. em 5 de
outubro de 1978. Publicado no DO de 18 de abril de 1991.

590

590

RESOLUÇOES
1 -

2 -

3 -

5 -

6 -

7 -

Resolução de 28 de fevereiro de 1991 - Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e colocar no
mercado Bônus do Tesouro do Município de São Paulo - Série
Especial (BTM/SPE) e Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SP). Publicada no DO de 4 de março
de 1991.
Resolução de I? de março de 1991 - Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar operação de crédito externo com o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial). Publicada no DO de 4 de março de 1991.
Resolução de 19 de março de 1991 - Autoriza o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado Letras Pinanceíras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ). Publicada
no DO de 15 de março de 1991.
Resolução de 11 de abril de 1991 - Autoriza o Governo do Estado
de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais destinadas ao giro de 23.302.464 LFT-MG, com vencimento no
período de março a junho de 1991. Publicada no DO de 12 de abril
de 1991.
Resolução de 11 de abril de 1991 - Autoriza a Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-Rio). Publicada no DO de 12 de abril de 1991.
Resolução de 11 de abril de 1991 - Autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a elevar, temporariamente, o limite da sua dívida mobiliária pela emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC) destinadas ao giro de outras 1.733.014.371 LFTC, com vencimento nos
meses de abril e maio de 1991. Publicada no DO de 12 de abril de
1991.
Cal. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília,
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Resolução de 12 de abril de 1991 - Altera os termos da Resolução
n? 39, de 1989, do Senado Federal. Publicada no DO de 15 de abril
de 1991.
Resolução de 12 de abril de 1991 - Autoriza o Governo do Estado
da Bahia a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia, destinadas ao giro de 716.654.004
LFT-BA correspondentes ao total de títulos com vencimentos em
abril, maio e junho de 1991 e dá outras providências. Publicada no
DO de 15 de abril de 1991.

602

10

Resolução de 25 de abril de 1991 - Suspende a execução do n? 3
do parágrafo único do art. 20 da Constituição do Estado de São
Paulo. Publicada no DO de 26 de abril de 1991.

603

11

Resolução de 30 de abril de 1991 - Suspende a execução do inciso
IX do art. 60 da Lei n? 6.763, de 15 de dezembro de 1975, do Estado de Minas Gerais. Publicada no DO de 2 de maio de 1991.

604

9 -

601

DECRETOS
44 -

45 -

46 -

47

48 -

49 -

50 -

Decreto de I? de março de 1991 - Dá nova redação aos arts. 6?,
9? e 15 do Estatuto da Fundação Habitacional do Exército
(FHE), aprovado pelo Decreto n? 98.044, de 14 de agosto de 1989.
Publicado no DO de 4 de março de 1991.
Decreto de I? de março de 1991 - Promulga o Acordo de Cooperação Econômica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e Popular. Publicado no DO de 4 de março de 1991.
Decreto de 1? de março de 1991 - Promulga o Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da Repúbli·
ca Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba. Publicado no DO de 4 de março de 1991.
Decreto de 1? de março de 1991 - Dispõe sobre a execução do Vi·
gésimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no
Setor da Indústria Petroquimica entre o Brasil, a Argentina, o
Chile, o México e o Uruguai. Publicado no DO de 4 de março de
1991.
Decreto de I? de março de 1991 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Comercíal n? 18 entre o Brasil e o México. Publicado no DO de 4
de março de 1991.
Decreto de 5 de março de 1991 - Altera o Decreto n? 87.911, de 7
de dezembro de 1982, que regulamenta o artigo 47 da Lei n? 5.540,
de 28 de novembro de 1968, e dá outras providências. Publicado
no DO de 6 de março de 1991.
Decreto de 7 de março de 1991 - Retifica a Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):957-979, mar.labr. 1991.
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51 -

52 -

53

Decreto n? 97.410, de 23 de dezembro de 1988. Publicado no DO de
8 de março de 1991.
_. . . . . . . . . . . .
Decreto de 8 de março de 1991 - Dispõe sobre filme nacional, autenticação de videofonograma e dá outras providências. Publicado
no DO de 11 de março de 1991. ......•" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto de 8 de março de 1991 - Promulga o Protocolo Concernente à Emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de junho de 1975, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Romênia. Publicado no DO de 11 de março de 1991.
Decreto de 8 de março de 1991 - Promulga a Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria. Publicado no DO de 11 de março de 1991.
Decreto de 8 de março de 1991 ~ Promulga o Acordo Básico Referente à Ajuda do Programa Mundial de Alimentos, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Programa Mundial de
Alimentos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO). Publicado no DO de 11 de março de 1991. ....

611

612

613

614

54

~

55

~

Decreto de 11 de março de 1991 ~ Aprova a Estrutura Regimental
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e dá outras
providências. Publicado no DO de 12 de março de 1991.

616

56

~

Decreto de 12 de março de 1991 ~ Promulga o Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Cooperativista da Guiana. Publicado no DO de 13
de março de 1991. .
_
_....

632

57

~

Decreto de 12 de março de 1991 ~ Promulga o Acordo Comercial
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Cabo Verde. Publicado no DO de 13 de março de .
1991.

633

58

~

59

~

Decreto de 13 de março de 1991 - Dispõe sobre os Quadros do
Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica. Publicado no DO de
14 de março de 1991.
Decreto de 14 de março de 1991 - Promulga o Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela. Publícado no DO de 15 de março de 1991.
Decreto de 15 de março de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Acordo de Complementação Econômica n? 14, entre o Brasil e a
Argentina (ACE-14). Publicado no DO de 18 de marco de 1991. ...

60 -

61 -

Decreto de 15 de março de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e dá
outras providências. Publicado no DO de 18 de março de 1991. ...

615

634

637

637

638

Col. Leis Rep. Fed._Brasil, Brasília, 183(2):957-979, mar.labr. 1991.

968
Pág.
62 -

Decreto de 15 de março de 1991 - Dispõe sobre a execução do Décimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura
de Mercados em Favor do Equador (Acordo n:' 2), entre o Brasil e
o Equador. Publicado no DO de 18 de março de 1991.

648

63 -

Decreto de 15 de março de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Sexto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 19 no Setor da
Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas, entre o Brasil.
a Argentina, o México e o Uruguai. Publicado no DO de 18 de
março de 1991.

649

64 -

Decreto de 15 de março de 1991 - Dispõe sobre a execução do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 21, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o
México e o Uruguai. Publicado no DO de 18 de março de 1991. Retificado no DO de 25 de março de 1991.

650

Decreto de 18 de março de 1991 ~ Promulga o Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos. Jlublicado no DO de 19 de março de 1991.

651

66 -

Decreto de 18 de março de 1991 ~ Promulga a Convenção para a
Conservação das Focas Antárticas, concluída em Londres, a I?
de junho de 1972. Publicado no DO de 19 de março de 1991

652

67 -

Decreto de 18 de março de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcíal de Re·
negociação das Concessões Outorgadas no Perfodo 1962/1980, entre o Brasil e o Equador (Acordo n? 11). Publicado no DO de 19 de
março de 1991.

653

Decreto de 21 de março de 1991 - Promulga o Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica para o
Estabelecimento de um Programa de Cooperação na Area de Pesquisa sobre Agentes Patógenos do Dendê, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Surtname. Publicado no DO de 22 de março de 1991.

654

69 -

Decreto de 21 de março de 1991 - Dispõe sobre a execução do Decimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercíal n:' 5, no
Setor da Indústria Quimica, entre o Brasil, a Argentina e o México. Publicado no DO de 22 de março de 1991.

655

70 -

Decreto de 26 de março de 1991 - Promulga a Convenção Internacional de Telecomunicações. Publicado no DO de 27 de março de
1991. .
Decreto de 26 de março de 1991 - Promulga o Acordo sobre Cooperação no Campo da Ciência e da Tecnologia, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Japão. Publicado
no DO de 27 de março de 1991.
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71 -
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Decreto de 26 de março de 1991 - Promulga o Acordo sobre Nave"
gação Marítima Comercial, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária. Publicado no DO de 27 de março de 1991

73 -

Decreto de 26 de março de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 17B, no Setor
da Indústria de Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Tvrmicos de
Uso Doméstico, entre o Brasil e a Argentina. Publicado no DO de
27 de março de 1991. '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto de 28 de março de 1991 - Dispõe sobre a concessão de
auxílios a Municípios atingidos pela seca. Publicado no DO de I?
de abril de 1991
_.................

74 -

657

658
659

75 -

Decreto de I? de abril de 1991 - Altera o Decreto n:' 99.266, de 28
de maio de 1990, e dá outras providências. Publicado no DO de 2
de abril de 1991.

_660

76 -

Decreto de 2 de abril de 1991 - Dispõe sobre o pessoal inativo
das autarquias e fundações públicas extintas e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de abril de 1991.

661

77 -

Decreto de 4 de abril de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e dá outras providências. Publicado no DO de 5 de abril de 1991.

663

78 -

Decreto de 5 de abril de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibamal, e dá outras providências. Publicado no DO
de 8 de abril de 1991.
_. . . . . . . . . .

669

79 -

Decreto de 5 de abril de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental
da Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República e dá outras providências. Publicado no DO de 8 de abril

'idllill.

681

80 -

Decreto de 5 de abril de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e dá outras
providências. Publicado no I)p de 8 de abril de 1991.

690

81 -

Decreto de 8 de abril de 1991 - Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 22, no Setor da
Indústria de Oleos Essenciais, Químico-Aromáticos, Aromas e Sabores entre o Brasil, a Argentina e o México. Publicado no DO de
9 de abril de 1991.

724

82 -

Decreto de 8 de abril de 1991 - Dispõe sobre a execução do Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 17A, no Setor da
Indústria de Refrigeração e Ar-Condicionado, entre o Brasil e a
Argentina. Publicado no DO de 9 de abril de 1991.
_.

725

83 -

Decreto de 8 de abril de 1991 - Promulga o Acordo de Cooperacão Científica e Tecnológica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Islâmica do Paquistão.
Publicado no DO de 9 de abril de 1991.

726
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84 -

Decreto de 8 de abril de 1991 - Dispõe sobre a execução do Nono
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 15, no Setor da Indústria Químico-Farmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e o México. Publicado no DO de 9 de abril de 1991.
..........
Decreto de 11 de abril de 1991 - Promulga a Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimos (SAR). Publicado no
DO de 12 de abril de 1991.
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

728

Decreto de 15 de abril de 1991 - Dispõe sobre o Cartão de Entrada e Saída do País. Publicado no DO de 16 de abril de 1991.

729

87

Decreto de 15 de abril de 1991 - Simplifica as exigências sanitárias para ingresso e permanência de estrangeiros no País, altera o
Decreto n? 86.715, de 10 de dezembro de 1981, e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de abril de 1991.

730

88 -

Decreto de 15 de abril de 1991 - Dispõe sobre a execução do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' I, no Setor de
Máquinas Estatísticas e Análogas, entre o Brasil, o Chile e o México. Publicado no DO de 16 de abril de 1991. .

733

89 -

Decreto de 15 de abril de 1991 - Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 10, no Setor da
Indústria de Máquinas de Escritório, entre o Brasil, a Argentina e
o México. Publicado no DO de 16 de abril de 1991. ... _. . . . . . . . . . .

734

90 -

Decreto de 15 de abril de 1991 - Dispõe sobre a execução do Nono
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 20, no Setor da Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos, entre o Brasil e o México. Publicado no DO de 16 de abril de 1991.
'

735

Decreto de 15 de abril de 1991 - Dispõe sobre a execução do Protocolo de Adesão da República do Equador ao Acordo de Alcance
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(23) Decreto de 26 de março de 1991.
Paraná.
(16) Decreto de 26 de março de 1991.
Píndamonhangaba (SP).
(15) Decreto de 26 de março de 1991.
Pirai;
São José do Barreiro (SP).
(14) Decreto de 26 de março de 1991.
Imóvel rural
Acopiara e Iguatu (CE).
(8) Decreto de 20 de março de 1991.
Bataiporã (MS).
(34) Decreto de 2 de abril de 1991.
(35) Decreto de 2 de abril de 1991.
(36) Decreto de 2 de abril de 1991.
Campo Florido (MG).
(50) Decreto de 16 de abril de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüía, 183(2):981-1028, mar.labr. 1991.
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811
901
902
904
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Conceição do Araguaia (PA).
1511 Decreto de 16 de abril de 1991.
Curionópolis (PAI.
(2) Decreto de 6 de março de 1991.
Curtonópolis e Marabá (PA).
(11) Decreto de 21 de março de 1991.
Marabá (P A).
(2) Decreto de 6 de março de 1991.
Santa Luzia (MA).
(58) Decreto de 22 de abril de 1991.

929
803

815
;.................

Imóvel urbano
Boa Vista (RR).
(61) Decreto de 25 de abril de 1991.
Goytacazes (RJ).
(20) Decreto de 26 de março de 1991.
Piraí (PR).
(18) Decreto de 26 de março de 1991.

S03
938

942
874
870

Ponta Grossa (PRI.
(21) Decreto de 26 de março de 1991.
(24) Decreto de 26 de março de 1991.

875
882

São Paulo (SP).
(19) Decreto de 26 de março de 1991.

872

DESESTATIZAÇAO
-

Programa N acíonal de Desestatização.
(1) Decreto de 5 de março de 1991.

DESINDEXAÇAO
Lei n? 8.177, de I? de março de 1991.

802

515

DIFUSORA STEREO cANDIDO MOTA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Cândido Mata (SP).

Decreto Legislativo n? 96, de 21 de março de 1991.

741

DNER
-

V. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

DNOCS
-

V. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

DNOS
-

V. Departamento Nacional de Obras e Saneamento.

DOCUMENTO DE V1AGEM
Decreto n.O 86, de 15 de abril de 1991.

729

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasíliá, 183(2):981-1028, mar.labr. 1991.
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E
EDUCAR
- V. Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos.
EFETIVO MILITAR
- Força Aérea Brasileira (FAB).
(3) Decreto de 13 de março de 1991.

804

EMBRATUR
- V. Empresa Brasileira de Turismo.
EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO (EMBRATURI.
- Denominação - Alteração.
Lei nf' 8.181, de 28 de março de 1991.

544

EMPRESA DE MINERAÇÃO
Exploração - Concessão
Manutenção.
(35) Decreto de 15 de fevereiro de 1991 (publicado no Suplemento
do DO de 18 de fevereiro de 1991 e retificado no DO de 12 de março de 1991).

902

EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
Exploração - Concessão
Manutenção.
(35) Decreto de 15 de fevereiro de 1991 (publicado no Suplemento
do DO de 18 de fevereiro de 1991 e retificado no DO de 12 de março de 19911.

902

EMPRESA DE RADIODIFUSÃO CAMPOGRANDENSE
Radiodifusão
Concessão
Campo Grande (MS).
Decreto Legislativo D.O 59, de 11 de março de 1991.

637

ENERGIA ELETRICA
Exploração - Concessão
Manutenção.
(35) Decreto de 15 de fevereiro de 1991 (publicado no Suplemento
do DO de 18 de fevereiro de 1991 e retificado no DO de 12 de março de 1991).

902

ENERGIA HIDRAULICA
- Aproveitamento
Barra do Garças (MT).
(25) Decreto de 26 de março de 1991.

883

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar./abr. 1991.
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Colorado do Oeste (RO).
(17) Decreto de 26 de março de 1991.
Itararé (Divisa SP e PR).
(28) Decreto de 26 de março de 1991.
ENERGIA NUCLEAR
- Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear.
Decreto n,O 95, de 16 de abril de 1991.
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA
Curso - Autorização
São José do Rio Preto (SPI.
(39) Decreto de 3 de abril de 1991.
ENSINO SUPERIOR
Curso - Autorização.
(63) Decreto de 25 de abril de 1991.
Legislação - Alteração.
Decreto n.O 49, de 5 de março de 1991.
- Curso - Reconhecimento
Regulamentação.
Decreto n? 105, de 25 de abril de 1991.
ENTIDADES EM EXTINÇÃO, DISSOLUÇÃO OU PRIVATIZAÇÃO
- Crédito suplementar.
(37) Decreto de 2 de abril de 1991. .... ,..........................
ENTORPECENTE
- Tratado
Brasil x Guiana.
Decreto n.O 56, de 12 de março de 1991.
Brasil x Surtname.
Decreto n." 96, de 16 de abril de 1991.
EQUADOR
- Tratado
Abertura de mercados.
Decreto n.O 62, de 15 de março de 1991.
Alcance parcial.
Decreto n." 67, de 18 de março de 1991.
Cooperação científica, cultural e educacional
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela.
Decreto n.o 91, de 15 de abril de 1991.
ESTRADA DE FERRO PARANÃ OESTE (FERROESTE)
Desapropriação ou servidão administrativa
Paraná.
(16) Decreto de 26 de março de 1991.

B68
889

740

909

944
610

789

906

632
741

64S
653

736

825
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ESTRANGEIRO
Documento de viagem.
Decreto n." 86, de 15 de abril de 1991.

729

Exigência sanitária.
Decreto n~ 87, de 15 de abril de 1991.

730

F
FAB
V. Força Aérea Brasileira.

FAO
V. Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.

FCB
V. Fundação do Cinema Brasileiro.

FERROESTE
- V. Estrada de Ferro Paraná Oeste.
FILME NACIONAL
Decreto n.o 51. de 8 de março de 1991.

612

FM CORISCO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Boituva (SP).
Decreto Legislativo nf 54, de 8 de março de 1991.

615

FOCA ANTÁRTICA
- Conservação.
Decreto n.O 66, de 18 de março de 1991.

652

FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB)
- Efetivo militar.
(3) Decreto de 13 de março de 1991.

804

FRANÇA
- Tratado
Carta rogatória.
Decreto Legislativo D.o 100, de 16 de abril de 1991.

745

FUNARTE
- V. Fundação Nacional de Arte.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar.labr. 1991.
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FUNDAÇÀO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÀO JOSÉ DO RIO PRETO - FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÀO JOSE DO RIO PRETO
Enfermagem e Obstetrícia
Curso - Autorização
São José do Rio Preto (SP).
(39) Decreto de 3 de abril de 1991.

909

FUNDAÇÀO CRISTÀ EDUCATIVA
-

Radiodifusão
Concessão

Pires do Rio (GOl.
Decreto Legislativo n.a 94, de 21 de março de 1991.

739

FUNDAÇÀO DO CINEMA BRASILEIRO (FCBI
-

Servidor - Administração.
Decreto n.a 76, de 2 de abril de 1991.

,....

661

Utilidade pública
São Raimundo Nonato (PI).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991. .......................•......

925

FUNDAÇÀO MUSEU DO HOMEM AMERICANO

FUNDAÇÀO NACIONAL DE ARTE (FUNARTE)
-

Servidor - Administração.

Decreto n? 76, de 2 de abril de 1991.

661

FUNDAÇÀO NACIONAL DE ARTES CÉNICAS (FUNDACENI
-

Servidor - Administração.

Decreto n,o 76, de 2 de abril de 1991.

661

FUNDAÇÀO NACIONAL DE SAÚDE
-

Instituição.

Decreto n? 100, de 16 de abril de 1991 (publicado no DO de 17 de
abril de 1991 e retificado no DO de 19 de abril de 1991).

745

FUNDAÇÀO NACIONAL PARA EDUCAÇÀO DE JOVENS E ADULTOS (EDUCAR)
-

Servidor

~

Administração.

Decreto n? 76, de 2 de abril de 1991.

661

FUNDAÇÀO NACIONAL PRO-LEITURA (PRO-LEITURA)
~

Servidor - Administração.

Decreto n.O 76, de 2 de abril de 1991.

661

FUNDAÇÀO NACIONAL PRO-MEMORIA (pRO-MEMORIAl
-

Servidor - Administração.

Decreto n.O 76, de 2 de abril de 1991.

661

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar./abr. 1991.
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FUNDAÇAO THEODORETO SOUTO
Utilidade pública
São Carlos (SP).
(54) Decreto de 19 de abril de 1991.

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

934

FUNDACEN
- V. Fundação Nacional de Artes Cênicas.
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- Instituição.
Decreto n.a 103, de 22 de abril de 1991.

771

FUNDO DE INVESTIMENTO REGIONAL
Decreto n.a 101, de 17 de abril de 1991.

754

G
GARIMPAGEM
Prazo - Prorrogação
Serra Pelada (PA).
(6) Decreto de 13 de março de 199!.

808

GLOBAL COMUNICAÇAO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Formiga (MG).
Decreto Legislativo n.a 84, de 19 de março de 1991.

580

GOLDEN CROSS - ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
- Utilidade pública
Despacho - Anulação.
(47) Decreto de 10 de abril de 1991.

924

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
- Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia - Emissão.
Resolução n.O 9, de 12 de abril de 1991.

602

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais Emissão.
Resolução n.o 5, de 11 de abril de 1991.

598

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
- Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina Emissão.
Resolução n.O 7, de 11 de abril de 1991.

600

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar.labr. 1991.

999
Pág.

GOVERNO 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Imóvel - Cessão.
(60) Decreto de 25 de abril de 1991.
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro Emissão.
Resolução n.O 3, de 14 de março de 1991.
_. . . .
GUIANA
- Tratado
Entorpecente.
Decreto n.o 56. de 12 de março de 1991.

941

597

632

H
HUNGRIA
- Tratado
Imposto de renda.
Decreto n.O 53, de 8 de março de 1991.

614

I
IAA
V. Instituto do Açúcar e do Ãlcool.

IBAMA
V. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
IBC
V. Instituto Brasileiro do Café.
IMOVEL

Cessão
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
(60) Decreto de 25 de abril de 1991.
Desapropriação
Campos Altos e Tapiraí (MG).
(26) Decreto de 26 de março de 1991.
Castro (PR).
(22) Decreto de 26 de março de 1991.
Cotia e Itapeceríca da Serra (SP).
(23) Decreto de 26 de março de 1991.
Paraná.
(16) Decreto de 26 de março de 1991.

941

885
877
878
825
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Pindamonhangaba (SP).
(15) Decreto de 26 de março de 1991.
Desapropriação ou servidão administrativa
Guamaré (RN).
(13) Decreto de 26 de março de 1991.
Piraí (RJ);
São José do Barreiro (SP).
(14) Decreto de 26 de março de 1991.

IMÚVEL RESIDENCIAL
- Alienação
Distrito Federal.
Decreto n.o 75, de I? de abril de 199!.
Decreto n? 106, de 26 de abril de 1991.
IMOVEL RURAL
Desapropriação
Acopiara e Iguatu (CE).
(8) Decreto de 20 de março de 1991.
Bataiporã (MS).
(34) Decreto de 2 de abril de 1991.
(35) Decreto de 2 de abril de 1991.
(36) Decreto de 2 de abril de 1991.
Campo Florido (MG).
(50) Decreto de 16 de abril de 1991.
Conceição do Araguaia (PAI.
(51) Decreto de 16 de abril de 1991.
Curionópolis {PAl.
(2) Decreto de 6 de março de 1991.
Curionópolis e Marabá (PA).
(11) Decreto de 21 de março de 1991.
Marabá (PA).
(2) Decreto de 6 de março de 1991.
Santa LUzia (MA).
(58) Decreto de 22 de abril de 1991.
Servidão administrativa
São João do Meriti e Nova Iguaçu (RJ).
(27) Decreto de 26 de março de 1991.
IMOVEL URBANO
Desapropriação
Boa Vista (RR).
(61) Decreto de 25 de abril de 1991.
Goytacazes (RJ).
(20) Decreto de 26 de março de 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, 183(2):981-1028, mar.labr. 1991.
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Piraí (PR).
(18) Decreto de 26 de março de 1991.

870

Ponta Grossa (PR).
(21)
(24)
São
(191

Decreto de 26 de março de 1991.
Decreto de 26 de março de 1991.
Paulo (SP).
Decreto de 26 de março de 1991.

875
882
872

Reversão
Iguape (SP).
Lei n.O 8.179, de 14 de março de 1991.
Poconé (MT).
Lei n.O 8.182, de 2 de abril de 1991.
IMPOSTO DE RENDA
- Incentivo fiscal.
Decreto n.a 101, de 17 de abril de 1991.

542

549

754

Tratado
Brasil x Hungria.

Decreto n." 53, de 8 de março de 1991.

614

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Alíquota - Redução.
(62) Decreto de 25 de abril de 1991.
Tabela de incidência
Retificação.
Decreto n.a 50, de 7 de março de 1991.

... .......

',"

944

611

INCENTIVO FISCAL
Imposto de renda
Alteração.
Decreto n.O 101, de 17 de abril de 1991.

754

iNDIO YANOMAMI
Ârea indígena
Demarcação de terras
Revogação.
(55) Decreto de 19 de abril de 1991.

935

INDUSTRlA
Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n.O 73, de 26 de março de 1991.
Decreto n. 94, de 16 de abril de 1991.

658
739

INDÚSTRIA DE OLEO
- Tratado comercial
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.O 81, de 8 de abril de 1991.

724

O

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar.Zabr. 1991.
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INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO E AR· CONDICIONADO
- Tratado comercial
Brasil x Argentina.
Decreto n.'" 82, de 8 de abril de 1991.
INDÚSTRIA ELETRONICA
- Tratado
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n.O 63, de 15 de março de 1991.
- Tratado comercial
Brasil x México.
Decreto n." 92, de 15 de abril de 1991.

725

649

737

INDÚSTRIA QUIMICA
- Tratado
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.a 69, de 21 de março de 1991.
- Tratado comercial
Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai.
Decreto n.O 64, de 15 de março de 1991 (publicado no DO de 18 de
março de 1991).
(Retificado no DO de 25 de março de 19911.

650
954

INDÚSTRIA QUlMICO·FARMACÉUTICA
- Tratado comercial
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.O 84, de 8 de abril de 1991.

727

655

INPI
-

V. Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO

- Lei n? 8.181, de 28 de março de 1991.

544

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ (!BCI
- Servidor - Administração.
Decreto n? 76, de 2 de abril de 1991.

661

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (lBAMAI
- Estrutura regimental.
Decreto n.a 78, de 5 de abril de 1991.

669

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRBI
Capital social.
(40) Decreto de 3 de abril de 1991.

909

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar.labr. 1991.
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INSTITUTO !lO AÇÚCAR E !lO ALCooL IIAA)
- Servidor - Administração.
Decreto n~ 76. de 2 de abril de 1991.

661

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
- Estrutura regimental.
Decreto 0.° 77, de 4 de abril de 1991.

663

INSTITUTO RIO BRANCO
- Curso de preparacãc à Carreira de Diplomata
Alunos - Assistência médica.
(44) Decreto de 8 de abril de 1991.

921

IPI
-

IRB
-

V. Imposto sobre Produtos Industrializados.
V. Instituto de Resseguros do Brasil.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE sxo
PAULO DE FARIA
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991.

925

J
JAPAO
- Tratado
Cooperação científica e tecnológica.
Decreto n.o 71, de 26 de março de 1991.

657

K
KISS TELECOMUNICAÇOES LTDA.
- Radiodifusão
Concessão
Arujá (SP).

Decreto Legislativo n.O 49, de 8 de março de 1991.
KUAITE
- Sanções - Levantamento.
Decreto n.o 108, de 30 de abril de 1991.

556

801
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L
LEI ESTADUAL
-

Suspensão
Estado de Minas Gerais.
Resolução D.o 11, de 30 de abril de 1991.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DA BAHIA
- Governo do Estado da Bahia.
Resolução n~ 9, de 12 de abril de 1991.

604

602

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
-

Governo do Estado de Minas Gerais.
D.o 5, de 11 de abril de 199;1.

Resolução

598

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
- Governo do Estado de Santa Catarina.
Resolução n~ 7, de 11 de abril de 1991.

600

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
- Governo do Estado do Rio de Janeiro - Emissão.
Resolução D.O 3, de 14 de março de 1991.

597

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO MUNICIPAL
-

Prefeitura Municipal do Rio deJ aneiro (RJ).
n.O 6, de 11 de abril de 1991.

Resolução

599

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
Servidão administrativa
São João do Meriti e Nova Iguaçu (RJ).
(27) Decreto de 26 de março de 1991.

888

M
MARROCOS
-

Tratado
Cooperação científica, técnica e tecnológica.
Decreto n.O 65, de 18 de março de 1991.

651

MI!:XICO
-

Tratado
Cooperação científica, cultural e educacional
Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela
e Equador.
Decreto n.O 91, de 15 de abril de 1991.

Col. LeisRep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar.vabr. 1991.
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Indústria eletrônica.
Brasil, Argentina e Uruguai.
Decreto n.O 63, de 15 de março de 1991. __
Indústria química
Brasil e Argentina.
Decreto nf' 69. de 21 de março de 1991.
Tratado comercial.
Decreto n.O 92. de 15 de abril de 1991.
Indústria.
Decreto n.O 90, de 15 de abril de 1991.
_...................
Indústria de máquinas de escritório
Brasil e Argentina.
Decreto n.O 89, de 15 de abril de 1991.
Indústria de óleo.
Brasil e Argentina.
Decreto n!' 81, de 8 de abril de 1991.
Indústria química
Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
Decreto n.O 64, de 15 de março de 1991 (publicado no DO de 18 de
março de 1991)
,.....................
(Retificado no DO de 25 de março de 1991).
Indústria químico-farmacêutica.
Decreto n.O 84, de 8 de abril de 1991.
Setor de máquinas estatísticas e análogas
Brasil e Chile.
Decreto n? 88, de 15 de abril de 1991.

749

655
737
735

734

724

650
954
727

733

MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL
Crédito especial.
(12) Decreto de 22 de março de 1991.
(56) Decreto de 19 de abril de 1991.

817
937

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
- Estrutura regimental.
Decreto n. 80, de 5 de abril de 1991.

690

O

MINISTERIO DA MARINHA
- Delegação de competência.
Decreto n:' 97, de 16 de abril de 1991.
Oficiais da ativa - Promoção
Regulamentação.
Decreto n.O 107, de 29 de abril de 1991.

742

792

MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
Comissão Brasileira para o Programa sobre o Homem e a Biosfera
- Composição.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, marv/abr. 1991.
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-

(53) Decreto de 16 de abril de 1991 (publicado no DO de 17 de abril
de 19911.

933

Crédito suplementar.
(5) Decreto de 13 de março de 1991.

808

MINISTERIO DO EXERCITO
- Crédito suplementar.
(4) Decreto de 13 de março de 1991.
(57) Decreto de 22 de abril de 1991.
Delegação de competência.
Decreto n.o 97, de 16 de abril de 1991.
- Grande Unidade de Arma do Exército - Transferência.
(59) Decreto de 23 de abril de 1991.
_. . . . . . . . . . .

807
938
742
940

MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL
- Estrutura regimental.
Decreto Legislativo n." 60, de 11 de março de 1991.

637

MúSICO
Patrono dos Músicos da Aeronáutica.
(9) Decreto de 20 de março de 1991.

813

N
NAVEGAÇÃO MARÍTIMA COMERCIAL
- Tratado
Brasil x Bulgária.
Decreto n~ 72, de 26 de março de 1991.

657

o
OBRA SOCIAL MARIA EUGENIA
Utilidade pública
Teresópolis (RJ).
(54) Decreto de 19 de abril de 199!.

934

OMEGA RADIODIFUSÃO S/C LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Arujá (SP).

Decreto Legislativo n. 49. de 8 de março de 1991.
O

ORÇAMENTO DA UNIÃO
- Dotação orçamentária

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar./abr. 1991.
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Transferência.
(41) Decreto de 4 de abril de 1991.
ORGANIZAÇÃO AMARAL GURGEL DE RADIODIFUSÃO S/C
LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Araraquara (SP).
Decreto Legislativo n.a 79, de 14 de março de 1991.

911

681

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E
AGRICULTURA (FAO)

-

Tratado
Brasil.
Decreto n? 54, de 8 de março de 1991.

615

p
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

-

Tratado comercial.
Decreto Legislativo n." 98, de 25 de março de 1991.

743

PAQUISTÃO

-

Tratado
Cooperação científica e tecnológica.
Decreto n,O 83, de 8 de abril de 1991.

726

PARAGUAI
- Tratado
Cooperação científica, cultural e educacional
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Venezuela e
Equador.
Decreto n.o 91, de 15 de abril de 1991.

736

PERU
- Tratado
Cooperação científica, cultural e educacional
Brasil, Argentina, Colômbia. México, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Equador.
Decreto ns 91, de 15 de abril de 1991.

736

PETROBRÁS
- V. Petróleo Brasileiro.
PETRÚLEO BRASILEIRO (PETROBRÃS)
- Imóvel
Desapropríacão ou servidão administrativa

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(2);981-1028, mar./abr. 1991.
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Guameré (RN).
(13) Decreto de 26 de março de 1991.
Pindamonhangaba (SP).
(151 Decreto de 26 de março de 1991.
Pirai (RJ);
São José do Barreiro (SP).
(141 Decreto de 26 de março de 1991.

817

82à
820

PLANALTO FM STÉREO SOM LTDA.
- Radiodifusão
Concessão
Diadema (SP).
Decreto Legislativo n? 55, de 8 de março de 1991.

560

POLÍCIA MILITAR
Sexta Companhia de Polícia Militar
Independente - Criação
Distrito Federal.
(43) Decreto de 5 de abril de 1991.
POLÍTICA AGRÍCOLA
Lei n.O 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (publicada no DO de 18 de
janeiro de 1991 e retificada no DO de 12 de março de 1991).
PRATA FM S/C LTDA.
- Radiodifusão
Concessão
Águas da Prata (SP).
Decreto Legislativo n~ õl , de 8 de março de 1991.

920

953

557

PREÇO MÍNIMO
- Produto agrícola
Safra de verão (1990-1991).
(7) Decreto de 18 de março de 1991.

809

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIúNA (SPI
Radiodifusão
Concessão
Jaguariúna (SP).
Decreto Legislativo n.O 52, de 8 de março de 1991.

558

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO VERDE (GOl
- Operação de crédito
Alteração.
Resolução n.O 8, de 12 de abril de 1991.

601

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (SPI
- Bônus do Tesouro do Município de São Paulo - Emissão.
Resolução n.O 1, de 28 de fevereiro de 1991. .. '....................

593
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO (RJ)
- Letras Financeiras do Tesouro Municipal - Emissão.
Resoluçiio n.o 6, de 11 de abril de 1991. .. _....................

599

PRÊMIO ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO PARA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
- Regulamentação.
(33) Decreto de 28 de marco de 1991.

899

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Comissão Especial de Fiscalização e Controle da Previdência Social.
(38) Decreto de 3 de abril de 1991.
(64) Decreto de 26 de abril de 1991.

907
945

PRODUTO AGRiCOLA
Preço mínimo
Safra de verão (1990-1991).
(7) Decreto de 18 de março de 1991.

809

PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO
- Instituição.
(lO) Decreto de 21 de março de 1991.

814

PROGRAMA NACIONAL DE DESESTAT1ZAÇÁO
- Instituição - Inclusão.
(1) Decreto de 5 de março de 1991.

802

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NA RE·
GIÁO SUL DE SANTA CATARINA (PROVIDA·SC)
Instituição.
(45) Decreto de 10 de abril de 1991.
(46) Decreto de 10 de abril de 1991.

921
923

PRO·LEITURA
- V. Fundação Nacional Pró-Leitura.
PRO-MEMORIA
V. Fundação Nacional Pró-Memória.

Q
QUALIDADE DE VIDA
Projeto de recuperação
Região Sul de Santa Catarina.
(45) Decreto de 10 de abril de 1991.
(46) Decreto de 10 de abril de 1991.

921
923

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar.Zabr. 1991.
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R
RAmo ALTEROSA DE BRASÚPOLIS LTDA.
Radiodifusão

Concessão
Brasópolis (MG).
Decreto Legislativo n." 67, de 14 de março de 1991.

568

RAmo ARAPOTI LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Arapoti (PR).
Decreto Legislativo n.O 9, de 22 de fevereiro de 1991 (publicado no
DO de 25 de fevereiro de 1991 e republícadc no DO de 15 de março
de 19911.

949

RAmo BAHIANA DE ITABERABA LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Itaberaba (BA)
Decreto Legislativo nr 73, de 14 de março de 1991.

572

RAmo BARRETOS LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Colina (SP).
Decreto Legislativo nf' 80, de 19 de março de 1991.

577

RAmo BELOS MONTES DE SEARA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Seara (SC).
Decreto Legislativo n!' 77, de 14 de março de 1991.

575

RAmo CAPITAL DE FORTALEZA LTDA.
- Radiodifusão

Concessão
Aquiraz (CE).
Decreto Legislativo n.O 92, de 19 de março de 1991.

RAmo CASSINO DE RIO GRANDE LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Rio Grande (RS).
Decreto Legislativo n.O 47, de 8 de março de 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(2):981-1028, mar./abr. 1991.
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RÁDIO CIDADE DE APIAÍ LTDA.
- Radiodifusão
Concessão
Apiai (SP).
Decreto Legislativo D.O 75, de 14 de março de 1991.

574

RÁDIO CIDADE DE BASTOS LTDA.

- Radiodifusão
Concessão
Bastos (SP).
Decreto Legislativo

74, de 14 de março de 1991.

573

RÁDIO CIDADE DE COSTA RICA LTDA.
- Radiodifusão
Concessão
Costa Rica (MS).
Decreto Legislativo n.o 97. de 21 de março de 1991.

5B8

RÁDIO CLUB DE PALMAS LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Palmas lPRI.
Decreto Legíslativo D.o 56, de 11 de março de 1991.

561

RÁDIO CLUBE ITAPIRA LTDA.
- Radiodifusão
Concessão
Itapira (SP).
Decreto Legislativo D.o 70, de 14 de março de 1991.

570

RÁDIO CULTURA DO AGRESTE MERIDIONAL LTDA..
Radiodifusão
Renovação
Garanhuns (PEI.
Decreto Legislativo nf 68, de 14 de março de 1991.

569

RÁDIO CURRAIS NOVOS LTDA.
- Radiodifusão
Renovação
Currais Novos (RN).
Decreto Legislativo n.o 57, de 11 de março de 1991.

561

RADIO FERREIRENSE LTDA.
- Radiodifusão
Concessão
Porto Ferreira (SP).
Decreto Legislativo n.O 88, de 19 de março de 1991.

582

D,o

~
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RAmo JORNAL CIDADE JUIZ DE FORA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Juiz de Fora (MG).
Decreto Legislativo n.a 87, de 19 de março de 1991.

582

RAmO JORNAL DE RIO CLARO LTDA.
- Radiodifusão
Renovação
Rio Claro (SP).
Decreto Legislativo n.053, de 8 de março de 1991.

558

RAmo JORNAL DO POVO LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Limeira (RS).
Decreto Legislativo n!' 48, de 8de março de 199!.

555

RAmO LIBERDADE DE ITAREMA LTDA.
- Radiodifusão
Concessão
Itarema (CEI.
Decreto n." 45. de 8 de março de 1991.

553

RAmo MERIDIONAL LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Uberaba (MG).
Decreto Legislativo n.O 72, de 14 de março de 199!.

572

RAmo PLANALTO DE PERmZES LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Perdizes (MG).
Decreto Legislativo n,O 78, de 14 de 'março de 1991.

576

RAmo SAUDADES FM LTDA.
- Radiodifusão
Concessão
Matão (SP).
Decreto Legislativo nf' 63. de 12 de março de 1991.

565

RAmo SEMANARIO FOLHA ARTHUR NOGUEIRA LTDA.
- Radiodifusão
Concessão
Arthur Nogueira (SP).
Decreto Legislativo n:'- 85, de 19 de março de 1991.

580

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar.labr. 1991.
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RÁDIO SP-l LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Diadema (SP).

Decreto Legislativo n.O 55, de 8 de março de 1991.

560

RÁDIO TRANSMINERAL LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Lambari (MG).

Decreto Legislativo n." 66, de 12 de março de 1991.

567

RÁDIO TUPINAMBÁ DE SOBRAL LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Baturité (CEI.
Decreto Legislativo n.O 62, de 12 de março de 1991.

565

RÁDIO VALE DO RIO PARANÁ LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Presidente Epítacío (SP).
Decreto Legislativo n." 64, de 12 de março de 1991.
RADIODIFUSÁO
Concessão
Dífusora Stéreo Cândido Meta Ltda.
Cândido Mata (SP).
Decreto Legislativo n." 96, de 21 de março de 1991.
Empresa de Radiodifusão Campo-Grandense Ltda.
Campo Grande (MS).
Decreto Legislativo nr 59, de 1.1 de março de 1991.
FM Corisco Ltda.
Boituva (SP).
Decreto Legislativo n." 54, de 8 de março de 1991.
Fundação Cristã Educativa
Pires do Rio (GO).
Decreto Legislativo n.O 94, de 21 de março de 1991.
Global Comunicação Ltda.
Formiga (MG).
Decreto Legislativo n.O 84, de 19 de março de 1991.
Kíss Telecomunicações Ltda.
Aruia (SP).
Decreto Legislativo n.O 49, de 8 de março de 1991.
Omega Radiodifusão Ltda.
Aruja (SPI_
Decreto Legislativo n.O 49, de 8 de março de 1991.

566

588

563

559

586

580

556

556

CoL Leis Rep. Fed: Brasil; Brasflia, 183(2):981-1028, mar./abr. 1001.
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Organização Amaral Gurgel de Radiodifusão S/C Ltda.
Araraquara (SP).
Decreto Legislativo n." 79, de 14 de março de 1991.
Planalto FM Stéreo Som Ltda.
Diadema (SP).
Decreto Legislativo n.O 55, de 8 de março de 1991.
Prata FM S/C Ltda.
Águas da Prata (SP).
Decreto Legislativo n.O 51, de 8 de março de 1991.
Prefeitura Municipal de .Iaguarfúna
.Iaguaríúna (SP).
Decreto Legislativo nf 52, de 8 de março de 1991.
Rádio Alterosa de Brasópolís Ltda.
Brasópolis (MG).
Decreto Legislativo n:' 67, de 14 de março de 1991.
Radío Arapoti Ltda.
Arapctí (PRI.
Decreto Legislativo n? 9. de 22 de fevereiro de 1991 (publicado no
DO de 25 de fevereiro de 1991 e republicado no DO de 15 de março
de 19911.

576

560

557

558

568

949

Rádio Barretos Ltde.
Colina (SPI.
Decreto Legislativo n.O 80, de 19 de março de 1991.
Rádio Belos Montes de Seara Ltda.
Seara (SC).
Decreto Legislativo n." 77, de 14 de março de 1991.

575

Rádio Capital de Fortaleza Ltda.
Aquíraz (CE).
Decreto Legislativo n." 92, de 19 de março de 1991.

585

Rádio Cidade de Apiaí Ltda.
Apiaí (SP).
Decreto Legislativo n? 75, de 14 de março de 1991.
Rádio Cidade de Bastos Ltda.
Bastos (SP).
Decreto Legislativo n." 74, de 14 de março de 1991.
Rádio Cidade de Costa Rica Ltda.
Costa Rica (MS).
Decreto Legislativo n,o 97, de 21 de março de 1991.
Rádio Club de Palmas Ltda.
Palmas (PR).
Decreto Legislativo n,o 56, de 11 de março de 1991.
Rádio Clube Itapira Ltda.
Itapira (SP).
Decreto Legislativo n? 70, de 14 de março de 1991.

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar.Zabr. 1991.
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574

573

588

560

570
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Rádio Ferreírense Ltda.
Porto Ferreira (SP).
Decreto Legislativo n~ 88, de 19 de março de 1991.
Rádio Jornal Cidade Juiz de Fora Ltda.
Juiz de Fora (MG).
Decreto Legislativo n,o 87, de 19 de março de 1991.
Rádio Liberdade de Itarema Ltda.

Itarema (CE).
Decreto Legislativo n." 45, de 8 de março de 1991.
Rádio Meridional Ltda.
Uberaba (MG).
Decreto Legislativo n.O 72, de 14 de março de 1991.
Rádio Planalto de Perdizes Ltda.
Perdizes (MG).
Decreto Legislativo n,o 78, de 14 de março de 1991.

Rádio Saudades FM Ltda.
Matão (SP).
Decreto Legislativo n,o 63, de 12 de março de 1991.
Rádio Semanário Folha de Arthur Nogueira Ltda.
Arthur Nogueira (SP).
Decreto Legislativo n? 85, de 19 de março de 1991.
,......
Rádio SP·l Ltda.
Diadema, (SP).
Decreto Legislativo n? 55, de 8 de março de 1991.
Rádio Transmineral Ltda.
Lambari (MG).
Decreto Legislativo ns 66, de 12 de março de 1991.
Rádio Tupinambá de Sobral Ltda.
Baturité (CE),
Decreto Legislativo n.O 62, de 12 de março de 1991. .... ".........
Rádio Vale do Rio Paraná Ltda.
Presidente Epitácio (SP).
Decreto Legislativo n,O 64, de 12 de março de 1991. ".............
Rede Associada de Radiodifusão Ltda.
Pederneiras (SP).
Decreto Legislativo n." 46, de 8 de março de 1991.
SAT - Sistema a Tribuna de Comunicação Santos Ltda.
Santos (SP),
Decreto Legislativo n." 76, de 14 de março de 1991.
Sintonia Sistema FM Stereosom Ltda.
Dois Córregos (SP).
Decreto Legislativo n. 50, de 8 de março de 1991. "
"
,
Sistema CAF de Radiodifusão Ltda.
Pirapora (MG).
Decreto Legislativo n. 81, de 19 de março de 1991
,
,'

582

582

553

572

576

565

580

560

567

565

566

554

574

O

556

O

578

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028. mar./abr. 1991.

1016
Pág.

Sistema Clube do Pará de Comunicação Ltda.
Marabá (PA).
Decreto Legislativo n.' 61, de 12 de março de 1991.
Sistema Norte de Rádio Ltda.
Serra (ES).
Decreto Legislativo n." 58, de 11 de marco de 1991.

562

Sistema Potiguar de Informação Ltda.
Caicó (RN).
Decreto Legislativo n." 83, de 19 de março de 1991.

579

564

São Miguel (RN).

Decreto Legislativo n.' 86, de 19 de março de 1991.

581

Sociedade de Radiodifusão Manaus Ltda.
Manaus (AM).
Decreto Legislativo n." 91, de 19 de março de 1991.

584

Sociedade de Televisão Manauara Ltda.
Boca do Acre (AM).
Decreto Legislativo n? 82, de 19 de março de 1991.
Manaus (AM).
Decreto Legislativo n.O 91, de 19 de março de 1991.

584

Televisão Rio Grande S.A.
Rio Grande (RS).
Decreto Legislativo n.O 43, de 27 de fevereiro de 1991 (publicado no
DO de 28 de fevereiro de 1991 e republicado no DO de 20 de março
de 19911.

950

Televisão Universitária Ltda.
Curitiba (PR).
Decreto Legislativo n:' 71, de 14 de março de 1991.

571

TV Carioba Comunicações Ltda.
Americana (SPl.
Decreto Legislativo n.O 95, de 21 de março de 1991.
TV Minas Sul Ltda.
Varginha (MG).
Decreto Legislativo n.O 65, de 12 de março de 1991.
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste)
Presidente Prudente (SP).
Decreto Legislativo n.O 93, de 21 de março de 1991.
Renovação
Brasília Super Rádio FM Ltda.
Brasília (DF).
Decreto Legislativo n:' 90, de 19 de março de 1991.
Rádio Bahiana de Itaberaba Ltda.
Itaberaba (BA).
Decreto Legislativo n", 73, de 14 de março de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar./abr. 1991.
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586

584

572
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Rádio Cassimo de Rio Grande Ltda.
Rio Grande (RS) .
. Decreto Legislativo n.O 47, de 8 de março de 1991.
Rádio Cultura do Agreste Meridional Ltda.
Garanhuns (PEl.
Decreto Legislativo n' 68, de 14 de março de 1991.
Rádio Currais Novos Ltda.
Currais Novos (RN).
Decreto Legislativo n.O 57, de 11 de março de 1991.
Rádio Jornal de Rio Claro Ltda.
Rio Claro (SP).
Decreto Legislativo n.' 53, de 8 de março de 1991.
Rádio Jornal do Povo Ltda.
Limeira (SP).
Decreto Legislativo n.' 48, de 8 de março de 1991.
Rede Riograndense de Emissoras Ltda.
Porto Alegre (RS).
Decreto Legislativo n.O 99, de 5 de abril de 1991.
Sistema Paranaense de Comunicação Ltda.
Londrina (PR).
Decreto Legislativo n:' 69, de 14 de março de 1991.
Sociedade Rádio Clube São José dos Campos Ltda.
São José dos Campos (SP).
Decreto Legislativo n.O 60, de 11 de março de 1991.

REDE ASSOCIADA DE RADIODIFUSÃO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Pederneiras (SP).
Decreto Legislativo nr 46, de 8 de março de 1991.
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL IRFFSAI
Desapropriação ou servidão de passagem
Campos Altos e Tapiraí (MG).
(26) Decreto de 26 de março de 1991.
REDE RIOGRANDENSE DE EMISSORAS LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Porto Alegre (RS).
Decreto Legislativo n:' 99, de 5 de abril de 199!.
REFORMA AGRÁRIA
Imóvel rural - Desapropriação
Bataiporã (MS).
(34) Decreto de 2 de abril de 199!.
(35) Decreto de 2 de abril de 199!.
(36) Decreto de 2 de abril de 199!.

554

569

0,0....

561

558

555

;.........

590

570

563

554

.

885

590

901
902
904
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Campo Florido (MGl.
(50) Decreto de 16 de abril de 1991.
Conceição do Araguaia (PA).
(51) Decreto de 16 de abril de 1991.
Curionópolis (PA).
(2) Decreto de 6 de março de 1991.
Curionópolis e Marabá (PAl.
Ill) Decreto de 21 de março de 1991.
Marabá (PA).
(2) Decreto de 6 de março de 1991.
Santa Luzia (MA).
(58) Decreto de 22 de abril de 1991.

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

927
929
803

815
_. . . . . . . . . . . . . . . .

803

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

938,

REGlME JURÍDlCO ÚNICO
- Servidor público.
Lei n.O 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (publicada no DO de 19 de
abril de 1991).

513

REGISTRO PÚBLICO
- Legislação
Alteração.
Lei n~ 8.180, de 18 de março de 1991.

543

REGULAMENTO ADUANEIRO
- Alteração.
Decreto n.O 102, de 19 de abril de 1991.

770

RFFSA
- V. Rede Ferroviária Federal.
ROMENIA
- Tratado comercial.
Decreto n.O 52, de 8 de março de 1991.

613

s
SAFRA DE VERÃO 11990-1991)
- Preço mínimo.
(7) Decreto de 18 de marco de 1991.

809

SALÁRIO
- Reajustamento.
Lei n.O 8.178, de I? de março de 1991 (publicada no DO de 4 de
março de 1991, Suplemento).
(Retificada no DO de 20 de março de 1991).

530
953
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SALVAMENTO MAR1TIMO
- Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimos.
Decreto n.O 85, de 11 de abril de 1991.

.

634

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAo

Utilidade pública
Catalão (GO).
(54) Decreto de 19 de abril de 1991.

934

SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇAO SANTOS
LTDA.
- Radiodifusão

Concessão
Santos (SP),

Decreto Legislativo n.o 76, de 14 de março de 1991.
SECA
- Abastecimento de água
Concessão de auxílio.
Decreto n~ 74, de 28 de março de 1991.

574

659

SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PRESIDENCIA
DA REPúBLICA
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - Organização.
(52) Decreto de 16 de abril de 1991 (publicado no DO de 17 de abril
de 19911. ....•..................................................
(Republícado no DO de 26 de abril de 1991)
'.. "...
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
- Estrutura regimental.
Decreto nf' 79. de 5 de abril de 1991.
SERRA PELADA
Garimpagem
Prazo - Prorrogação.
(6) Decreto de 13 de março de 1991.

931
950

681

808

SERVIÇO AUXILIAR DE VOLUNTARIOS
-

Utilidade pública
Brasília (DF).
(481 Decreto de 15 de abril de 1991.
SERVIDAO ADMINISTRATIVA

925

Imóvel rural
São João do Meriti e Nova Iguaçu (RJ)
(27) Decreto de 26 de março de 1991.

888

Petróleo Brasileiro (Petrobrás)
Píndamonhangaba (SP).
(15) Decreto de 26 de março de 1991.

823
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Plraí:
São José do Barreiro (SPj.
(14) Decreto de 26 de março de 1991.

820

SERVIDAO DE PASSAGEM
Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste)
Paraná.
116) Decreto de 26 de março de 1991.
Rede Ferroviária Federal (RFFSA)
Campos Altos e Tapiraí (MG).
(26) Decreto de 26 de março de 1991.
SERVIDOR PÚBLICO
- Regime Jurídico único.
Lei n:> 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (publicada no
abril de 1991).

825

885

no de 19 de
513

SINTONIA SISTEMA FM STEREOSOM LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Dois. Córregos (SPj.
Decreto Legislativo n.O 50, de 8 de março de 1991.

556

SISTEMA CAF DE RADIODIFUsAo LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Pirapcra (MG).
Decreto Legislativo n.O 81 , de 19 de março de 1991.

578

SISTEMA CLUBE DO PARA DE COMUNICAÇAO LTDA.
- Radiodifusão
Marabá (PA).
Decreto Legislativo n.O 61, de 12 de março de 1991.

564

SISTEMA NORTE DE RADIO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Serra (ES).
Decreto Legislativo n~ 58, de 11 de março de 1991.
SISTEMA PARANAENSE DE COMUNICAÇAo LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Londrina (PR).
Decreto Legislativo n!' 69, de 14 de março de 1991.

562

570

SISTEMA POTIGUAR DE INFORMAÇAO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Col. Leis.Rep. Fed. Brasil, Brasília,

183(2):981~1028, mar.labr.

1991.
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Caicó (RN).

Decreto Legislativo
São Miguel (RN).

Decreto Legislativo

n.O 83, de 19 de março de 199!.

579

nr 86,

581

de 19 de março de 1991.

SOBERANIA NACIONAL
- Conselho de Defesa Nacional - Organização.
Lei n.O 8.183, de 11 de abril de 1991.

.

550

SOCIEDADE DE RADIODIFUSAO MANAUS LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Manaus (AM).

Decreto Legislativo n.O 91, de 19 de março de 1991.
SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA.
Radiodifusão

584

Concessão
Boca do Acre (AM).

Decreto Legislativo n." 82, de 19 de março de 1991.

578

Manaus (AM).

Decreto Legislativo n.O 91, de 19 de março de 1991.

584

SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU
Utilidade pública
Marau (RS).
(54) Decreto de 19 de abril de 1991.

934

SOCIEDADE RÁDIO CLUBE sAO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA.
Radiodifusão
Renovação
São José dos Campos (SP).
Decreto Legislativo n.O 60, de 11 de março de 1991.

563

SUDECO
- V. Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste.
SUDESUL
- V. Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul.
SUPERINTENDÉNCIA DO DESENVOLVIMENTO
CENTRO-OESTE ISUDECO)
- Servidor - Administração.
Decreto n." 76, de 2 de abril de 1991.

DA

REGIAO

SUPERINTENDÉNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL
ISUDESULI
- Servidor - Administração.
Decreto n." 76, de 2 de abril de 1991.

661

661
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SURINAME
- Tratado
Cooperação científica e técnica.
Decreto n." 68, de 21 de março de 1991.
Entorpecente.
Decreto nf' 96, de 16 de abril de 1991.

654
741

T
TAXA DE REFERÊNCIA ITR)
Lei n." 8.177, de I? de março de 1991.

515

TELECOMUNICAÇÃO
- Convenção Internacional de Telecomunicações - Promulgação.
Decreto n." 70, de 26 de março de 1991.

656

TELECOMUNICAÇOES DE SÃO PAULO ITELESP)
Desapropriação
Cotia e Itapeceníca da Serra (SP).
(23) Decreto de 26 de março de 1991.
São Paulo (SP).
(19) Decreto de 26 de março de 1991.

878
872

TELECOMUNICAÇOES DO PARANÁ (TELE PAR)
Desapropriação
Castro (PR).

(22) Decreto de 26 de
Piraí (PR).
(18) Decreto de 26 de
Ponta Grossa (PR).
(21) Decreto de 26 de
(24) Decreto de 26 de

março de 1991.

877

março de 1991.

870

março de 1991.
março de 1991.

875
882

TELECOMUNICAÇOES DO RIO DE JANEIRO ITELERJ)
Desapropriação
Goytacazes (RJ).
(20) Decreto de 26 de março de 1991.
TELEPAR
- V. Telecomunicações do Paraná.
TELERJ
- V. Telecomunicações do Rio de Janeiro.
TELEVISÃO RIO GRANDE S.A.
Radiodifusão
Concessão
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(2):981-1028, mar./abr. 1991.

874
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Rio Grande (RJL
Decreto Legislativo n.o 43, de 27 de fevereiro de 1991 (publicado no
DO de 28 de fevereiro de 1991 e republícado no DO de 20 de março
de 1991).

950

TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Curitiba (PR),
Decreto Legislativo n.o 71, de 14 de março de 1991.

571

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
Exploração - Concessão
Manutenção.
(35) Decreto de 15 de fevereiro de 1991 (publicado no Suplemento
do DO de 18 de fevereiro de 1991 e retificado no DO de 12 de março de 1991).

902

TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Exploração - Concessão
Manutenção.
(35) Decreto de 15 de fevreiro de 1991 (publicado no Suplemento
do DO de 18 de fevereiro de 1991 e retificado no DO de 12 de março de 1991).

902

TRATADO
-

Abertura de mercados
Brasil x Equador.
Decreto n? 62, de 15 de março de 1991.
- Alcance parcial
Brasil x Colômbia.
Decreto n.o 99, de 16 de abril de 1991.
Brasil x Equador.
Decreto n.o 67, de 18 de março de 1991.
Alimentação
Brasil x Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO).
Decreto n,o 54, de 8 de março de 1991.
- Carta rogatória
Brasil x França.
Decreto Legislativo n.O 100, de 16 de abril de 1991.

-

Complementação econômica
Brasil x Argentina.
Decreto n.o 60, de 15 de março de 1991.
Decreto nf 93, de 15 de abril de 1991.

648

744
653

615

745

637
738
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Cooperação científica
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru. Uruguai,
Venezuela e Equador.
Decreto n.O 91, de 15 de abril de 1991.
Brasil x Japão.
Decreto n.O 71, de 26 de março de 1991.
Brasil x Marrocos.
Decreto nP 65, de 18 de março de 1991.
Brasil x Paquistão.
Decreto n~ 83. de 8 de abril de 1991.
Brasil x Suriname.
Decreto n~ 68, de 21 de março de 1991.
Cooperação cultural e educacional
Brasil, Argentina, Colômbia;' México, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela e Equador.
Decreto n." 91, de 15 de abril de 1991.
Cooperação técnica
Brasil x Marrocos.
Decreto n." 65, de 18 de março de 1991.
Brasil x Suriname.
Decreto n." 68, de 21 de março de 1991.
-

651
726

654

736

654

Cooperação sanitária fronteirlca
Brasil x Venezuela.
Decreto n.O 59, de 14 de março de 1991.
Entorpecente
Brasil x Guiana.
Decreto n.O 56, de 12 de março de 1991.

657
651

726

637

632

Brasil x Suriname.
Decreto n." 96, de 16 de abril de 1991.
Imposto de renda
Brasil x Hungria.
Decreto n? 53, de 8 de março de 1991.
Indústria
Brasil x Argentina.
Decreto n." 73, de 26 de março dê 1991.
Decreto n? 94, de 16 de abril de 1991.
183(21:981~1028, mar./abr.

657

651

Cooperação tecnológica
Brasil x Japão.
Decreto n.O 71, de 26 de março de 1991 .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brasil x Marrocos.
Decreto n.O 65, de 18 de março de 1991.
,....
Brasil x Paquistão.
Decreto n." 83, de 8 de abril de 1991.

Col. Leis Rep. Fede.Brasil, Brasília,

736

741

614

658
739
1991.
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-

Indústria eletrônica
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n.o 63, de 15 de março de 1991.
Indústria química
Brasil, Argentina e México.
Decreto n:' 69, de 21 de março de 1991.
Navegação Marítima Comercial
Brasil x Bulgária.
Decreto n.o 72, de 26 de março de 1991.

649

655

657

TRATADO COMERCIAL
- Brasil x Cabo Verde.
Decreto no" 57, de 12 de março de 1991.
- Indústria
Brasil x México.
Decreto 0.0 90, de 15 de abril de 1991. .. _.........................
- Indústria de maquinas de escritório
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.o 89, de 15 de abril de 1991.
Indústria de óleo
Brasil, Argentina e México.
Decreto 0.0 81, de 8 de abril de 1991.
- Indústria de refrigeração e ar-condicionado
Brasil x Argentina.
Decreto n." 82, de 8 de abril de 1991.

633

735

734

-

Indústria eletrônica
Brasil x México.
Decreto n!' 92, de 15 de abril de 1991. oo

724

725

oooo

oo. ooo

o' o

Indústria química
Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai.
Decreto nr 64, de 15 de março de 1991 (publicado no DO de 18 de
março de 19911 .. oo
ooooo.. o" oo
oo
o.. ooo
o
(Retificado no DO de 25 de março de 1991).
Indústria químico-farmacêutica
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.O 84, de 8 de abril de 1991.
Países em desenvolvimento.
Decreto Legislativo n? 98, de 25 de março de 1991.
- Protocolo
Brasil x Romênia.
Decreto n.o 52, de 8 de março de 1991.
o. oooo
Setor de máquinas estatísticas e análogas
Brasil, Chile e México.
Decreto n!' 88, de 15 de abril de 1991.
oooo
oo

737

650
954

727
743

o

613

o.. oo.

733
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TRATADO DA ANTÁRTIDA
- Promulgação.
Decreto n." 66. de 18 de março de 1991.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11~ REGIÁO
Junta de Conciliação e Julgamento
Boa Vista (RR).
(61) Decreto de 25 de .abril de 1991.

652

.

942

TRIBUTAÇÁO
Lei Complementar n." 65, de 15 de abril de 1991.

509

TV CARIOBA COMUNICAÇOES LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Americana (SP).
Decreto Legislativo n." 95, de 21 de março de 1991.

587

TV MINAS SUL LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Varginha (MG).
Decreto Legislativo

567

n~

65. de 12 de março de 1991.

u
UNIVERSIDADE
- Criação
Legislação - Alteração.
Decreto n." 49, de 5 de março de 1991.
Regulamentação.
Decreto n." 105, de 25 de abril de 1991.
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTEI
Radiodifusão
Concessão
Presidente Prudente (SP).
Decreto Legislativo n." 93, de 21 de março de 1991.
URUGUAI
Tratado
Cooperação científica, cultural e educacional
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Venezuela e
Equador.
Decreto n.' 91, de 15 de abril de 1991.
Indústria eletrônica.
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.o 63, de 15 de março de 1991.

cer.
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789

738

736

649
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Tratado comercial
Indústria química
Brasil, Argentina. Chile e México.
Decreto n.o 64, de 15 de março de 1991 (publicado no DO de 18 de
março de 1991),
(Retificado no DO de 25 de marco de 1991).

UTILIDADE PÚBLICA
Associação de Integração Social de Brasília
Brasília (DF).
(54) Decreto de 19 de abril de 1991.
Associação de Promoção do Menor
Pouso Alegre (MG).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991.
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Adamantina
Adamantina (SP).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991.
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Conde
Conde (PB).
(54) Decreto de 19 de abril de 1991.

934

925

925

934

Associação Hospital de Caridade de Três Passos
Três Passos (RS).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991.

925

Centro de Apoio a Atividades Econômicas Informais Ana Terra
Porto Alegre (RS).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991.
.... ... ....... .....

925

Centro de Recuperação Infantil
Rio de Janeiro (RJ).
(54) Decreto de 19 de abril de 1991.

934

Conferência Nossa Senhora Aparecida de Paulo
Viradouro (SP).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991.
-

650
954

Associação São Vicente

925

Creche Santa Rita de Cássia de Amparo
Amparo (SP).
(48) Decreto de 15 de março de 1991.

925

Departamento de Assistência ao Pequeno Trabalhador
Paracatu (MG).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991.

925

Fundação Museu do Homem Americano
São Raimundo Nonato (PI).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991.

928
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Fundação Theodoreto Souto
São Carlos (SP).
(54) Decreto de 19 de abril de 1991.

....... ...

Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Paulo de Faria
São Paulo (SP).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991.
Obra Social Maria Eugênia
Teresópolis (RJ).
(54) Decreto de 19 de abril de 1991.

934

925

...

934

Santa Casa de Misericórdia de Catalão
Catalão (GO).
(54) Decreto de 19 de abril de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

934

Serviço Auxiliar de Voluntários
Brasília (DF).
(48) Decreto de 15 de abril de 1991.

925

Sociedade Hospitalar Beneficente de Marau
Marau (RJ).

(54) Decreto de 19 de abril de 1991.

934

v
VENEZUELA
Tratado
Cooperação científica, cultural e educacional
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai e
Equador.
Decreto n,o 91, de 15 de abril de 1991.
Cooperação sanitária Ironteiriça.
Decreto n.O 59, de 14 de março de 1991.
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NOTA DO EDITOR
Em 1991 manteve-se na Coleção das Leis as modificações já introduzidas, com o intuito de fazer com que a obra cumpra cada vez melhor o seu propósito.
Com a edição do Decreto n~ 100.000, de 11 de janeiro de 1991, os decretos passaram a ter nova numeração com o número 1. A partir deste
ato, também existirão decretos não numerados. com ou sem ementa.
Para efeito de indexação, adotou-se um número fictício para os decretos não numerados e os decretos sem ementa trarão, no indice Cronológico, entre colchetes, o assunto a que se referem.
Quanto aos demais atos, tanto do Legislativo quanto do Executivo.
não houve qualquer alteração, permanecendo o padrão editorial da
Coleção das Leis.
Dessa forma procurou-se tornar a consulta de nossos leitores mais
ágil e eficiente.
Brasília, junho de 1991.

LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR N? 66, DE 12 DE JUNHO
DE 1991
Dispõe sobre B composição do Conselho Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (Suâene}.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei complementar:
Art. 1? O Conselho Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), autarquia federal instituída pela Lei n? 3.692 111, de 15 de dezembro de 1959, passa a ter

a seguinte composição:
I - representantes dos Governos dos Estados situados
na área de atuação da Sudene;
II - um representante de cada um dos seguintes Ministérios:
a) da Educação;
bl da Saúde;
c) da Economia, Fazenda e Planejamento;
d) da Agricultura e Reforma Agrária;
e) da Infra-Estrutura;
f) da Ação Social;
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (8):44, out./dez. 1959.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1029-1034, maio/jun. 1991.
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III - o Secretário do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;
IV
o Superintendente da Sudene;
V
o Presidente do Banco do Nordeste;
VI
um representante das classes produtoras;
VII
um representante das classes trabalhadoras.
§ I? O representante das classes produtoras e seu respecti·
vo suplente serão indicados, em lista tr'íplice, pelas Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio e da Agricultura.
§ 2? O representante das classes trabalhadoras e seu respectivo suplente serão indicados, em lista tríplice, pelas Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no Comércio e na Agricultura.
§ 3? Os representantes das classes produtoras e trabalhadoras e seus respectivos suplentes terão mandato de um ano e
serão designados pelo Secretário do Desenvolvimento Regional,
por indicação das respectivas confederações, escolhidos mediante rodízio, dentre fil iados às federações sediadas na área de
atuação da Sudene.
§ 4? O Presidente da República poderá designar membros
eventuais, conforme a natureza da matéria a ser apreciada pelo
conselho.

Art. 2? Todos os conselheiros ou seus representantes terão
direito de voto.
Art. 3? A Presidência do Conselho será exercida pelo Secretário do Desenvolvimento Regional.
Art. 4? Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República'.
Fernando Collor

Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1029-1034, maio/jun. 1991.
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LEI COMPLEMENTAR N? 67, DE 13 DE JUNHO
DE 1991
Dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo da Superintendêncía do
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei complementar:
Art. I? O Conselho Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), autarquia federal instituída pela Lei n? 5.173111, de 27 de outubro de 1966, passa a ter a
seguinte composição:
I - representantes dos Governos dos Estados situados
na área de atuação da Sudam;
11 ~ um representante de cada um dos seguintes Ministérios:
a) da Educação;
b) da Saúde;
c) da Economia, Fazenda e Planejamento;
d) da Agricultura e Reforma Agrária;

e) da Infra- Estrutura;
f) da Ação Social;
lU - o Secretário do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;
IV - um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
V - o Superintendente da Sudam;
VI - um representante das classes produtoras;
VU - um representante das classes trabalhadoras;
VIU - o Presidente do Banco da Amazônia S.A. (Basa).
§ I? O representante das classes produtoras e seu respectivo suplente serão indicados, em lista tríplice, pelas Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio e da Agricultura.
(1) Coleção das Leis. Brasília. (7):322, out./dez. 1966.
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§ 2? O representante das classes trabalhadoras e seu respectivo suplente serão indicados, em lista tríplice. pelas Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no Comércio e na Agricultura.
§ 3? Os representantes das classes produtoras e trabalha-

doras e seus respectivos suplentes terão mandato de um ano e
serão designados pelo Secretário do Desenvolvimento Regional,
por indicação das respectivas confederações, escolhidos, mediante sistema de rodízio, dentre filiados às federações das categorias sediadas na área de atuação da Sudam.
§ 4? O Presidente da República poderá designar membros
eventuais, conforme a natureza da matéria a ser apreciada pelo
conselho.
Art. 2? Todos os conselheiros ou seus representantes terão
direito de voto.
Art. 3? A Presidência do Conselho será exercida pelo Secretário do Desenvolvimento Regional.
Art. 4? Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

LEI COMPLEMENTAR N? 68, DE 13 DE JUNHO
DE 1991
Dispõe sobre a composição do Conselho de Administração da Suoerintendéncie
da Zona Franca de Manaus (Sutremel,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei complementar:
Art. I? O Conselho de Administração da Superintendência
da Zona Franca de Manaus (Suframa}, autarquia federal instiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3);1029-1034, maio/jun. 1991.
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tuída pelo Decreto-Lei n" 28811), de 28 de fevereiro de 1967, passa a ter a seguinte composição:
I - representantes dos Governos dos Estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, bem como os Prefeitos das
respectivas capitais;
11 - um representante de cada um dos seguintes Minis-

térios:
a) da Economia, Fazenda e Planejamento;
b) da Agricultura e Reforma Agrária;
c) da Infra-Estrutura;
III - o Secretário do Desenvolvimento Regional da Presidência da República;
IV - um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
V
o Superintendente da Suframa;
VI
o Presidente do Banco da Amazônia S.A. (Basa);
VII
um representante das classes produtoras;
VIII
um representante das classes trabalhadoras.
§ I? O representante das classes produtoras e seu respectivo suplente serão indicados, em lista tríplice, pelas Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio e da Agricultura.
§ 2? O representante das classes trabalhadoras e seu respectivo suplente serão indicados, em lista tríplice, pelas Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no Comércio e na Agricultura.
§ 3? Os representantes das classes produtoras e trabalhadoras e seus respectivos suplentes terão mandato de um ano e
serão designados pelo Secretário do Desenvolvimento Regional,
por indicação das respectivas confederações, escolhidos, mediante sistema de rodízio, dentre filiados às federações das respectivas categorias sediadas na área de atuação da Suframa.
Art. 2? Todos os conselheiros ou seus representantes terão
direito de voto.
Art. 3? A Presidência do Conselho será exercida pelo Secretário do Desenvolvimento Regional.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):492, ian.vmar. 1967.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1029·1034, maio/jun. 1991.
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Art. 4? Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(31:1029-1034. maio/Iun. 1991.
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LEI N? 8.088, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990 (')
Partes vetadas pelo Presidente da República e 'mantidas pelo Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na Lei
n? 8.088, de 31 de outubro de 1990, que
"dispõe sobre a atualização do Bônus do
Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providências».

O Presidente do Senado Federal:
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL manteve, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do § 7? do art. 66 da Constituição, promulgo as seguintes
partes da Lei n? 8.088, de 31 de outubro de 1990:
(Art. 5? Nas operações de crédito rural, Iastreadas
em recursos não oriundos de depósitos de caderneta de
poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização
monetária do saldo devedor e respectivas prestações, nos
meses de abril e maio de 1990, com base na variação, em
relação ao mês anterior, do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN).
Art. 6? Nas operações de crédito rural, lastreadas em
recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança
rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária
do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril
de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por
cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor no(*) Esta lei foi publicada originalmente no DO de 1.11.1990 (v.

Coleção das

Leis. Brasília, 182(5):2900, set./out. 1990).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(31:1035-1090, maio/jun. 1991.
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minal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em
abril de 1990.»
Senado Federal, 14 de junho de 1991.
MAURO BENEVIDES

LEI N? 8.184, DE 10 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre li periodicidade dos Censos Demogretícos e dos Censos Econômicos
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? A periodicidade dos Censos Demográficos e dos
Censos Econômicos, realizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), será fixada por ato do
Poder Executivo, não podendo exceder a dez anos a dos Censos
Demográficos e a cinco anos a dos Censos Econômicos.
Art. 2? A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) realizará, tendo como referência, o ano de
1991, 08 seguintes censos:
a) Censo Demográfico (população e domicílios);
bl Censo Econômico (agropecuário, industrial, comercial e
de serviços).

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revoga-se a Lei n? 4.789111, de 14 de outubro de
1965 e demais disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):37, out./dez. 1965.
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035·1090, maio/jun. 1991.
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LEI N? 8.185, DE 14 DE MAIO DE 1991
Díepõe sobre a organização judiciária
do Distrito Federal e dos Territorioe.

o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
LIVRO I
Da Estrutura da Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios

TÍTULO I
Das disposições Preliminares

Art. I? Esta lei organiza a Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios e regula o funcionamento dos seus serviços auxiliares.
Art. 2? Compõem a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
I
O Tribunal de Justiça;
II
O Conselho da Magistratura;
III
os Tribunais do Júri;
IV
os Juízes de Direito do Distrito Federal;
V
os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal;
VI
os Juízes de Direito dos Territórios;
VII
os Juízes de Paz do Dístrito Federal;
VIII
os Juízes de Paz dos Territórios.
Art. 3? A Competência dos Magistrados, em geral, fixarse-á pela distribuição dos feitos, alternada e obrigatória na forma da lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035·1090; maio/jun. 1991.
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TÍTULO II
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios
CAPÍTULO I
Da Composição
Art. 4? O Tribunal de Justiça, com sede no Distrito Federal, compõe-se de vinte e três desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.
§ I? O Tribunal divide-se em uma Seção Cível e uma Criminal e em cinco Turmas, sendo três Cíveis e duas Criminais.
As Seções compõem-se dos integrantes das Turmas, observadas
as respectivas áreas de especialização e serão presididas pelo
Vice-Presidente, que não exercerá as funções de Relator e ReviSOf.

§ 2? A Presidência da Turma será exercida pelo sistema
de rodízio, na forma fixada pelo Regimento Interno.
§ 3? O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor integram o Tribunal Pleno, sem exercerem as funções de Relator e
Revisor, votando o primeiro apenas nos casos de empate ou
quando o julgamento depender de quorum qualificado para a
apuração do resultado.
§ 4? O Regimento Interno estabelecerá os casos em que o
Presidente terá voto nas questões administrativas.
Art. 5? O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor serão eleitos por seus pares, na forma da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e para um período de dois anos, vedada a reeleição.
Parágrafo único. Vagando os cargos de Presidente, VicePresidente ou Corregedor, realizar- se- á nova eleição para completar o mandato, salvo se faltarem menos de seis meses para
seu término, caso em que a substituição do Presidente será feita
pelo Vice-Presidente e a deste QU do Corregedor pelo Desembargador mais antigo, observado o disposto no parágrafo único do
art. 102 da Lei Complementar n:' 35111, de 14 de março de 1979.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):3, jan.Zmar, 1979.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maío/fun. 1991.
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Art. 6? A substituição de Desembargador processar-se-á
na forma da Lei Orgânica da Magistratura Nacíonal.
Parágrafo único. A convocação de J uízes far-se-á dentre
os Juízes de Direito do Distrito Federal, nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Art. 7? Não poderão ter assento na mesma Turma do Tribunal de Justiça Desembargadores cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o terceiro
grau.

CAPÍTULO II
Da Competência

Seção I
Da Competência do Tribunal de Justiça
Art. 8? Compete ao Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar originariamente:
a) nos crimes comuns e de responsabilidade. ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral e do Tribunal do Júri, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador do Distrito Federal e os Secretários do Governo do Distrito Federal e os dos
Governos dos Territórios;
b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Juízes de
Direito do Distrito Federal e Territórios e os Juízes de Direito
Substitutos, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos
do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros; do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios; dos Juízes do Distrito Federal e Territórios; do Governador do Distrito Federal; do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e de qualquer de seus membros; dos Secretários de Governo do Distrito Federal; dos Governadores dos Territórios e
de seus Secretários;
d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado
provier de ato de quaisquer das autoridades indicadas na alínea
anterior, exceto o Governador do Distrito Federal;
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maío/jun. 1991.
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e) os mandados de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade do Distrito Federal, quer da administração direta quer da
indireta;
f) os conflitos de competência entre órgãos do próprio Tribunal;
g) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus' julgados;
h) os pedidos de uniformização de sua jurisprudência;

i) os embargos infringentes dos seus julgados;
j) os embargos declaratórios a seus acórdãos;

1) as reclamações formuladas pelas partes e pelo Ministério
Público, no prazo de cinco dias, contra ato ou omissão de Juiz
de que não caiba recurso ou que, importando em erro de procedimento, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação;
m) as representações por indignidade para o Oficialato da
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Territórios;
II - julgar as argüições de suspeição e impedimento
opostas aos Magistrados e ao Procurador-Geral;
In - julgar os recursos e remessas de ofício relativos a
decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal e
Territórios;
IV - julgar a exceção da verdade nos casos de crime
contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por
prerrogativa da função;
V - julgar os recursos das decisões dos membros do
Tribunal nos casos previstos nas leis de processo e em seu Regimento Interno;
VI - executar as sentenças que proferir, nas causas de
sua competência originária, podendo delegar aos Juízes de primeiro grau a prática de atos não decisórios;
VII - aplicar as sanções disciplinares aos Magistrados;
decidir, para efeito de aposentadoria, sobre sua incapacidade
física ou mental, bem Como quanto à disponibilidade e à remoção compulsória de Juiz de Direito;
VIII ~ demitir e aplicar punições aos funcionários integrantes dos serviços auxiliares do Tribunal de Justiça;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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IX - indicar ao Presidente do Tribunal, para nomeação, os candidatos aprovados em concurso para ingresso na Magistratura. sempre que possível em lista tríplice;
X - elaborar lista tríplice para o preenchimento das
vagas correspondentes ao quinto reservado aos advogados e
membros do Ministério Público, bem como para a escolha dos
advogados que devem integrar o Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal, observado o disposto no art. 94 da Constituição Federal;
XI - eleger os Desembargadores e Juízes de Direito
que devem integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal;
XII - indicar ao Presidente do Tribunal o Juiz que deva ser promovido por antigüidade, elaborar a lista tríplice, sempre que possível, para promoção por merecimento e autorizar
permutas;
XIII - designar Juiz Diretor do Foro das Circunscrições
do Distrito Federal e das Circunscrições dos Territórios, cujas
atribuições serão fixadas pelo Tribunal;

XIV - elaborar o Regimento Interno do Tribunal e sua
Secretaria e das Subsecretarias da Justiça dos Territórios;
XV - conceder férias e licenças aos Magistrados e aos
funcionários da Secretaria do Tribunal, bem como relevar e justificar suas faltas;

XVI - organizar os serviços auxiliares, provendo-os de
cargos, na forma da lei.
XVII - decidir sobre matéria administrativa pertinente à
organização e ao funcionamento da Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios;
XVIII - organizar e realizar os concursos para o ingresso
na Magistratura do Distrito Federal e dos Territórios;

XIX - designar Juiz Diretor da Subsecretaria da Justiça, em cada uma das Capitais dos Territórios, definindo suas
atribuições;
XX - organizar e realizar concursos públicos para provimento dos cargos de servidores de primeiro grau de jurisdição;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035·1090, maio/jun. 1991.
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XXI -

exercer as demais atribuições que lhe são conferi-

das pela Constituição ou por lei, inclusive propor ao Congresso
Nacional a fixação dos vencimentos de seus membros, dos
Juízes e dos serviços auxiliares, bem como reformas e altera-

ções da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios;
XXII - propor ao Poder Executivo o Regimento de Custas das Serventias Judiciais a viger no Distrito Federal e Territórios;
XXIII - designar, sem prejuízo de suas funções, até dois
Juízes de Direito para Assistentes da Presidência do Tribunal e
até quatro Juízes de Direito para Assistentes do Corregedor de
Justiça a eles podendo ser delegadas funções correicionais em
cartórios judiciais e extrajudiciais.
§" I? O procedimento das reclamações de que trata a alínea
1 do inciso I deste artigo será regulado pelo Regimento Interno,
podendo o Relator suspender a execução do ato impugnado por
prazo não superior a sessenta dias.
§ 2? Na autorização para remoção, o Tribunal, considerado o interesse público, poderá indicar um só nome, ainda que
para mais de uma vaga.
Seção II
Da Competência das Turmas

Art. 9? O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre a
competência do Plenário, das Seções e das Turmas, observadas
as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da
Magistratura Nacional.
Seção lII

Da Competência do Conselho da Magistratura
Art. 10. O Conselho da Magistratura, integrado obrigatoriamente pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelo Corregedor, terá composição e competência fixadas pelo Regimento Interno.
Parágrafo único. Nos períodos de paralisação dos trabalhos do Tribunal, o Conselho exercerá as funções jurisdicionais
que lhe forem conferidas pelo Regimento Interno.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1035-1090. maio/jun. 1991.
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Seção IV
Da Competência do Presidente
Art. 11. O Presidente dirige os trabalhos do Tribunal,
cabendo-lhe representar o Poder Judiciário do Distrito Federal
e Territórios e suas relações com os outros Poderes e autoridades e terá sua competência definida no Regimento Interno.

Seção V
Da Competência do Vice-Presidente
Art. 12. Compete ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios substituir O Presidente
em suas faltas e impedimentos, bem como praticar atos que lhe
forem atribuídos em lei ou no Regimento Interno.
Parágrafo único. O Vice-Presidente será substituído em
suas faltas e impedimentos na forma que dispuser o Regimento
Interno.

Seção VI
Da Competência do Corregedor
Art. 13. Compete ao Corregedor a supervisão e o exercício
do poder disciplinar. relativamente aos serviços forenses, na
forma do Regimento Interno, em primeiro grau de jurisdição,
sem prejuízo do que é deferido às autoridades de menor hierarquia. O Regimento Interno disporá sobre sua competência.
§ I? O Corregedor poderá delegar a Juízes a realização de
correição nas serventias e a presidência de inquéritos. administrativos, salvo para apurar a prática de infração penal atribuída
a Juiz, sem prejuízo do disposto no inciso XXIII do art. 8? desta lei.
§ 2? A correição geral dos Territórios será feita pessoalmente pelo Corregedor e abrangerá, no mínimo, em cada ano', a
metade das Circunscrições neles existentes, de forma que no final do biênio estejam todas inspecionadas.
§ 3? O Corregedor será substituído em suas faltas e impedimentos na forma que dispuser o Regimento Interno.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1035-1090, maio/jun. 199~.
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CAPÍTULO III
Do Procedimento e Julgamento do Tribunal
Art. 14. O Regimento Interno disciplinará o procedimento
e o julgamento dos feitos pelo Tribunal, obedecido o disposto na
lei processual e nesta lei.
Art. 15. Após a distribuição e até a inclusão em pauta para julgamento, o Relator presidirá o processo, determinando a
realização de diligências que entender necessárias.
Parágrafo único. Verificando o Relator que a competência
para a causa é de outro órgão, encaminhará os autos por despacho à redistribuição.
Art. 16. Nas ações criminais da competência originária do
Tribunal, o julgamento far-se-á em sessão secreta, obedecido o
disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Da decisão, que será lavrada pelo autor
do primeiro voto vencedor. constarão os respectivos fundamentos.
TÍTULO III
Do Primeiro Grau de Jurisdição no Distrito Federal
CAPÍTULO I
Da Composição e da Competência
Art. 17. A Magistratura de Primeiro Grau do Distrito Federal e Territórios compõe-se de Juízes de Direito e Juízes de
Direito Substitutos em número constante do Anexo I desta lei,
com jurisdição em todo o Distrito Federal e competência nos
termos do art. 19.
Art. 18. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito Federal
compreende:
I - Varas com competência em todo o território do Distrito Federal:
a) oito Varas de Fazenda Pública;
b) uma Vara da Infância e da Juventude;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1035-1090, maio/fun. 1991.
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c) uma Vara de Execuções Criminais;

di uma Vara de Falências e Concordatas;
el uma Vara de Registros Públicos e Precatórias;
f) uma Vara de Acidentes do Trabalho;
g) quatro Varas de Entorpecentes e Contravenções Penais;
II - Circunscrição Especial Judiciária de Brasília:
a) vinte e cinco Varas Cíveis;
b) sete Varas de Família;
c) uma Vara de Órfãos e Sucessões;
di um Tribunal do Júri;
e) dez Varas Criminais;
f) três Varas de Delitos de Trânsito;
III - Circunscrição Judiciária de Taguatinga:
a) cinco Varas Cíveis;
b I quatro Varas de Família, Úrfãos e Sucessões;
c) um Tribunal do Júri;
d) cinco Varas Criminais;
IV - Circunscrição Judiciária do Gama:
a) duas Varas Cíveis;
bl uma Vara de Família, Órfãos e Sucessões;
c) duas Varas Criminais;
d) uma Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito;
V - CircunscriçãoJ udicária de Sobradinho:
a) duas Varas Cíveis;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de
Trânsito;
VI - Circunscrição Judiciária de Planaltina:
a) uma Vara Cível;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri e dos Delitos de

Trânsito;

VII - Circunscrição Judiciária de Brazlândia:
ai uma Vara de Competência Geral;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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VIII -

Circunscrição Judiciária de Ceilândia:

a) três Varas Cíveis;

b) quatro Varas de Familia, Órfãos e Sucessões;
c) cinco Varas Criminais;
d) um Tribunal do Júri.
§ 1? As Varas da mesma especialidade obedecerão a numeração ordinal.
§ 2~ As áreas de jurisdição das Circunscrições de Brasília,
Taguatinga, Gama, Sobradinho, Planaltina, Brazlândia e Ceilândía correspondem às das respectivas Regiões Admimstrativas do Distrito Federal, compreendendo-se as do Núcleo Bandeirante, Paranoá, Guará e Cruzeiro na Circunscrição de
Brasília e a de Samambaia na de Taguatinga.
CAPÍTULO II
Dos Juízes de Direito
Art. 19. Aos Juízes de Direito cabe, além de processar e
julgar os feitos de sua competência:
I - inspecionar os serviços cartorários, informando. semestralmente, ao Corregedor o resultado das inspeções;
II - aplicar aos servidores que lhes sejam subordinados
penalidades disciplinares que não excedam a trinta dias de suspensão;

III titulares;
IV ria.

designar serventuários para substituição eventual de

indicar à nomeação o Diretor da respectiva Secreta-

CAPÍTULO III
Do Tribunal do Júri
Art. 20. Os Tribunais do Júri terão a organização e a competência estabelecidas no Código de Processo Penal.
Art. 21. Ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri compete:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1035·1090, maio/jun. 1991.
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I -

processar os feitos da competência do Tribunal do

Júri, ainda que anteriores à propositura da ação penal, até jul-

gamento final;
II - processar e julgar habeas corpus, quando o crime
atribuído ao paciente for da competência do Tribunal do Júri;
III cessuais.

exercer as demais atribuições previstas nas leis pro-

Parágrafo umco, Junto a cada Tribunal do Júri oficiará,
sempre que possivel, um Juiz de Direito Substituto, que terá
competência para instrução dos processos sem prejuízo de ou-

tras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Titular da Vara.
Art. 22. Aos Juízes das varas Criminais compete:
I - processar e julgar 08 feitos criminais da competência
do Juiz singular, ressalvada a dos Juízes especializados;
11 - praticar atos anteriores à instauração do processo,
deferidos aos Juízes de Primeiro Grau pelas leis processuais penais.

Art. 23. Aos Juízes das Varas de Entorpecentes e Contravenções Penais compete:
I - processar e julgar os feitos relativos a entorpecentes
ou substâncias capazes de determinar dependência física ou
psíquica e os com eles conexos, ressalvada a competência do
Tribunal do Júri;
II - decretar interdições, internamento e quaisquer medidas de natureza administrativa previstas na legislação pertinente;
111 - baixar atos normativos, visando à prevenção, assistência e repressão, relacionados com a matéria de sua competência;
IV - fiscalizar os estabelecimentos públicos ou privados,
destinados à prevenção e repressão das toxicomanias e à assistência e recuperação de toxicômanos, baixando os atos que se
fizerem necessários;
V - processar e julgar as causas relativas às contravenções penais, salvo quando conexas com infração da competência
de outra Vara.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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Seção I

Das Varas de Delitos de Trânsito
Art. 24.

Aos Juízes das Varas de Delitos de Trânsito com-

pete processar e julgar os feitos relativos a lesões corporais culposas e homicídios culposos decorrentes de acidentes de trânsito, salvo quando conexos com crime para cujo julgamento seja

competente outra Vara.
Seção II

Da Vara de Execuções Criminais
Art. 25.

Ao Juiz da Vara de Execuções Criminais compe-

te:

I - a execução das penas e das medidas de segurança e o
julgamento dos respectivos incidentes;
II

decidir os pedidos de unificação ou de detração das

penas;

III

homologar as multas aplicadas pela autoridade poli-

cial nos casos previstos em lei;
IV - inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legialação processual penal;
V - expedir as normas de que trata o § 2~ do art. 689 do

Código Penal;
VI - prosseguir a execução de medidas de tratamento irnpostas pelo Juiz de Menores, desde que o infrator tenha completado dezoito anos.
CAPÍTULO IV
Dos Juízes Cíveis

Seção I
Das Varas Cíveis em Geral

Art. 26. Aos Juízes das Varas Cíveis compete processar e
julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1035-1090, maío/jun. 1991.
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Seção II
Das Varas da Fazenda Pública
Art. 27.

Aos Juízes das Varas da Fazenda Pública compe-

te:
I -

processar e julgar:

a) os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua

administração descentralizada forem autores, réus. assistentes
ou opoentes, excetuados os de falência e os de acidentes do trabalho;
b) as ações populares que interessem ao Distrito Federal e
às entidades de sua administração descentralizada;
c) os mandados de segurança contra atos de autoridade do
Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada.
§ I? As ações propostas perante outros Juízes passarão à
competência das Varas da Fazenda Pública se o Distrito Federalou entidades de sua administração descentralizada forem admitidos como litisconsortes, assistentes, opoentes ou intervenientes.
§ 2? Os embargos de terceiros propostos pelo Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada serão
processados e julgados perante o Juízo onde tiver curso o processo principal.

Seção III
Das Varas de Família
Art. 28.

Aos Juízes das Varas de Família compete:

I -

processar e julgar:
a) as ações de estado;
b) as ações de alimentos;
c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos;
di as ações de petição de herança, quando cumuladas com
as de investigação de paternidade;
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11 - conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem Como de tutela. em casos de ausência ou interdição
dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da
Juventude, e de Órfãos e Sucessões;
IH - praticar os atos de jurisdição voluntária necessários
à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus
bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes;
IV - processar justificação judicial a menores que não se
apresentem em situação irregular;
V
declarar a ausência;
VI - autorizar a adoção de maiores;
VII - autorizar a adoção de menores que não se apresentem em situação irregular.

Seção IV

Da Vara de Órfãos e Sucessões
Art. 29. Ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões compete:
I - processar e julgar os feitos relativos a sucessões
causa mortis;
U - processar e julgar a arrecadação de herança jacente,
bens de ausentes e vagos;
lU - praticar os atos relativos à tutela de órfãos, ressalvada a competência da Vara da Infância e da Juventude;
IV - praticar os atos de jurisdição voluntária necessários
à proteção de órfãos e à guarda e administração de seus bens,
ressalvada a competência da Vara da Infância e da Juventude:
V ~ processar e julgar as ações de petição de herança,
quando não cumuladas com as de investigação de paternidade.
Seção V
Da Vara de Acidentes do Trabalho
Art. 30. Ao Juiz da Vara de Acidentes do Trabalho compete processar e julgar ações de acidentes do trabalho e de indeCo1. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1035·1090, maío/fun. 1991.
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nização de direito comum deles decorrentes e resultantes de dolo ou culpa do empregador, ou de seus prepostos.

Seção VI
Da Vara da Infância e da Juventude
Art. 31. Ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude compete:
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuido a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;
II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou
extinção do processo;

UI - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente;
V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em
entidades de atendimento. aplicando as medidas cabíveis;
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescentes;
VU - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.
§ 1? Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98 da Lei n? 8.069 (2 ), de 13 de julho de 1990, é também competente o Juiz da Infância e da Juventude para o fim
de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder, perda
ou modificação da tutela ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna
ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder;
e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando
faltarem os pais;
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2379, jul./ago. 1990.
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f) designar curador especial em casos de apresentação de
queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais
ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescentes;
g) conhecer de ações de alimentos; e
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento
dos registros de nascimento e óbito.
§ 2? Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude
o poder normativo previsto no art. 149 e seus incisos e alíneas,
da Lei n? 8.069, de 13 de julho de 1990, e a direção administrativa da Vara, especialmente:
I - receber, movimentar e prestar contas dos recursos
orçamentários consignados ao juizado;
11 - celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para melhor desempenho das atividades de proteção, assistência e vigilância de menores;
IH
requisitar servidores nos casos previstos em lei;
IV - designar comissários voluntários de menores;
V - conceder autorização a menores de dezoito anos para
quaisquer atos ou atividades em que ela seja exigida.

Seção VII
Da Vara de Registros Públicos e Precatórias
Art. 32. Ao Juiz de Registros Públicos e Precatórias compete:
I - inspecionar os serviços a cargo dos tebeliães e ofíciais de registros e protestos de títulos, aplicando penas disciplinares;
11 - baixar atos normativos relacionados à execução
dos serviços das serventias extrajudiciais, ressalvada a competência do Corregedor;
111 - o cumprimento de todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem, remetidas ao Distrito Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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Seção VIII
Da Vara de Falências e Concordatas

Art. 33. Ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas compete:
I - rubricar balanços comerciais;
II - processar os feitos de falências e concordatas e as
medidas cautelares que lhes forem acessórias;
IH - cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso anterior;
IV - processar e julgar as causas relativas a crimes fali-

mentares.
CAPÍTULO V
Das Substituições
Art. 34. O Juiz de Direito, em suas faltas e impedimentos
ocasionais, é substituído pelo da Vara da mesma competência e
de numeração imediatamente superior.
§ I? O Juiz da Vara de maior numeração será substituído
pelo Juiz da 1~ Vara.
§ 2? O Juiz da Vara de Orfãos e Sucessões será substituído pelo da 1~ Vara de Família; o da Vara de Execuções Criminais, pelo da l~ Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de
Brasília; o da Vara de Registros Públicos e Precatórias, pelo da
de Falências e Concordatas e este pelo da 1~ Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília; o da Vara de Acidentes do
Trabalho, pelo da 2~ Vara Cível da Circunscrição Judiciária de
Brasília; o Juiz do Tribunal do Júri, pelo da Vara de Execuções
Criminais.
§ 3? Os Juízes dos Tribunais do Júri de Taguatinga e Ceilândia serão substituídos pelos das l~s Varas Criminais de Taguatinga e Ceilândia, respectivamente.
§ 4? O Juiz do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito do
Gama será substituído pelo da I? Vara Criminal; o Juiz da Vara
de Família, Órfãos e Sucessões será substituído pelo da 1~ Vara
Cível.
§ 5? O Juiz da Vara Criminal de Sobradinho será substituído pelo da 1~ Vara Cível.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1035-1090, maio/um. 199L
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§ 6? Os Juízes das Varas Cível e Criminal de Planaltina
substituem-se mutuamente.
§ 7? O Juiz da Vara de Circunscrição Judiciária de BrazIándia será substituído pelo da E Vara de cada uma das Varas
especializadas da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, de
acordo com a competência em razão da matéria.

CAPÍTULO VI
Dos Juízes de Direito Substitutos
Art. 35. Compete aos Juízes de Direito Substitutos:
I ~ substituir e auxiliar os Juízes de Direito, inclusive os
dos Territórios;
II - efetuar a distribuição dos feitos às Varas de competência em todo o Distrito Federal e na Circunscrição Judiciária
de Brasília e ao Tribunal do Júri nesta sediado.
§ I? Da audiência de distribuição, que será pública e terá
horário prefixado, participarão um representante do Ministério
Público, designado pelo Procurador-Geral da Justiça, e um representante da Ordem dos Advogados do Brasíl, Seção do Distrito Federal.
§ 2? A eventual ausência do membro do Ministério Público ou do advogado não impede a realização do ato.
§ 3? Em caso de manifesta urgência. a distribuição será
feita em qualquer horário.
§ 4? A distribuição dos feitos às Varas da Circunscrição
Judiciária de Taguatinga, Gama, Sobradinho, Planaltina e Ceilândia será feita pelo respectivo Diretor do Foro.
Art. 36. O Juiz de Direito Substituto, na substituição do
Juiz Titular, terá competência plena.
Art. 37. O Juiz de Direito Substituto, designado para auxiliar Juiz de Direito, terá competência para funcionar em
quaisquer processos em curso na Vara, e. nessa qualidade. perceberá vencimentos integrais atribuídos ao cargo de Juiz de Direito do Distrito Federal, observados, para todos os efeitos, os
percentuais das diferenças de vencimentos entre esses cargos e
o de Desembargador, na forma da lei que tiver fixado os respectivos valores de retribuição.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1035-1090, malo/Iun. 1991.
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CAPITULO VII
Dos Juízes de Paz
Art. 38. Os Juízes de Paz têm a investidura e a competência fixadas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Parágrafo único. Quando a celebração do casamento se der
fora da sede do Foro e não lhes for fornecida condução, os
Juízes de Paz receberão importância a ser fixada pela Corregedaria.
TITULO IV
Dos Magistrados
CAPITULO I
Das Normas Gerais

Art. 39. Aplicam-se aos magistrados do Distrito Federal e
dos Territórios as normas da Lei Orgânica da Magistratura N acional, desta lei, e, subsidiariamente, as do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
CAPITULO II
Do Provimento dos Cargos
Art. 40. As nomeações e promoções serão feitas pelo Presidente do Tribunal, mediante prévia indicação do Tribunal de
Justiça, em lista tríplice, quando for o caso.
Art. 41. O ingresso na carreira dar-se-á nos cargos de Juiz
de Direito Substituto do Distrito Federal ou de Juiz de Direito
dos Territórios e dependerá de concurso de provas e títulos,
realizado pelo Tribunal de Justiça, com a participação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do lugar em
que se realizarem as provas, exigindo-se dos candidatos que satisfaçam os seguintes requisitos:
I
ser brasileiro no gozo dos direitos civis e políticos;
II - estar quite com o serviço militar;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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UI - ser Bacharel em Direito, graduado em estabelecimento oficial ou reconhecido;
IV - ter exercido durante três anos, no mínimo, no último
qüinqüênio, advocacia, magistério jurídico em nível superior ou
qualquer função para a qual se exija diploma de Bacharel em
Direito;
V - ter mais de vinte e cinco e menos de cinqüenta anos
de idade, salvo quanto ao limite máximo, se for magistrado ou
membro do Ministério Público;
VI - ser moralmente idôneo e gozar de sanidade física e
mental.
§ I? Para aprovação final no concurso exigir-se-á exame
psicotécnico.
§ 2? O concurso terá validade de dois anos, prorrogável
uma vez por igual período.

Art. 42. O concurso para provimento dos cargos de Juiz
de Direito dos Territórios e de Juiz Substituto do Distrito Federal, iniciais da carreira da Magistratura do Distrito Federal e
Territórios, será único, facultado aos candidatos aprovados, na
ordem de classificação, o direito de opção para um ou outro cargo.
Parágrafo único. Poderá o Tribunal de Justiça determinar
a realização de concurso apenas para provimento de cargo de
Juiz de Direito dos Territórios.
Art. 43. O Tribunal de Justiça indicará para a nomeação,
sempre que possível, tantos candidatos aprovados quantas forem as vagas a preencher mais dois, observada a ordem de classificação obtida no concurso.
Art. 44. O preenchimento dos cargos de Juiz de Direito,
nas Circunscrições de Taguatinga, Gama, Sobradinho, Planaltina, Brazlândia e Ceilândia far-se-á por promoção de Juízes
Substitutos do Distrito Federal.
§ 1? Os cargos de Juiz de Direito da Circunscrição Especial de Brasília serão providos por remoção dos Juízes de Direito das demais Circunscrições do Distrito Federal, ou promoção
de Juiz Substituto, caso remanesça vaga não provida por remoção.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1035-1090. maío/jun. 1991.
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§ 2? Somente após dois anos de exercício na classe poderá
o Juiz ser promovido, salvo se não houver com tal requisito
quem aceite o lugar vago ou se forem todos recusados pela
maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça.
§ 3? As indicações para promoção por merecimento serão,
sempre que possível, feitas em lista tríplice.
§ 4? No caso de promoção por antigüidade, o Tribunal de
Justiça somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto de
dois terços dos seus membros, repetindo-se a votação até fixarse a indicação.

Art. 45. O provimento dos cargos de Desembargadores
far-se-á por promoção de Juizes de Direito do Distrito Federal
por antigüidade e merecimento, alternadamente, reservado um
quinto de lugares que serão preenchidos por advogados em efetivo exercício da profissão e membros do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, todos de notário merecimento e
idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, de prática forense.
§ I? Tratando-se de promoção por antigüidade, a ela concorrerão os Juízes de Direito da Circunscrição Judiciária de
Brasília. No caso de merecimento, a lista tríplice compor-se-á
de nomes escolhidos dentre todos os Juizes, observado o disposto nas alíneas b e c do inciso II do art. 93 da Constituição
Federal.
§ 2? Os lugares reservados a membros do Ministério PÚ~
blico ou da Ordem dos Advogados do Brasil serão preenchidos
dentre aqueles com mais de dez anos de carreira e de advogados
de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de
dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista
sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
§ 3? Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista
tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias
subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.
§ 4? A indicação de membro do Ministério Público e de
Advogados será feita de modo a resguardar a igualdade de representação das duas categorias. Observar-se-á o critério de alternatividade, iniciando-se por advogado.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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Art. 46. As remoções requeridas por Juízes do Distrito
Federal e Territórios dependerão de ato do Presidente do Tribunal.
§ I? Os pedidos de remoção serão formuladas no prazo de
quinze dias, a contar da declaração de vacância do cargo, publicada no Diário da Justiça e comunicada telegraficamente aos interessados que estiverem em exercício nos Territórios.
§ 2? Será permitida permuta. a requerimento dos interessados, condicionada a ato do Presidente do Tribunal, ouvido o
Tribunal.
§ 3? Não será permitida permuta entre Juízes de Direito
em condições de acesso ao Tribunal de Justiça após o surgimento de vaga, enquanto não for ela provida.

CAPÍTULO III
Da Antigüidade
Art. 47. A antigüidade dos Juízes apurar-se-á:
I
pelo efetivo exercício na classe;
II
pela data da posse;
UI
pela data da nomeação;
IV
pela colocação anterior na classe onde se deu a promoção;
V

VI
VII

pela ordem da classificação no concurso;
pelo tempo de serviço público efetivo;
pela idade.

§ I? Conta-se como efetivo exercício, para o efeito de antigüidade, a licença para tratamento de saúde e a Licença Especial.
§ 2? Para efeito da promoção por antigüidade, a que se refere o § I? do art. 45 desta lei, somente se contará o tempo de
exercício no cargo de Juiz de Direito no Distrito Federal.
§ 3? A antigüidade no Tribunal apurar-se-á conforme estabelecido no Regimento Interno.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{3l:1035-1090. maio/jun. 1991.
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CAPITULO IV
Das Férias, Licença e Aposentadoria

Art. 48. Os Desembargadores, salvo os que integram o
Conselho da Magistratura, gozarão férias coletivas, de 2 a 31 de
janeiro, e de 2 a 31 de julho.
Parágrafo único. Os integrantes do Conselho da Magistratura terão férias individuais de trinta dias consecutivos, por semestre, em qualquer outra época do ano.

Art. 49.

Os Juízes de Direito do Distrito Federal e os

Juízes de Direito dos Territórios gozarão férias coletivas nos

períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.
Parágrafo único. Durante o período de 20 de dezembro a
31 de janeiro, bem como nas férias coletivas e nos dias em que
não houver expediente forense, a Corregedoria regulará o plantão judiciário, designando Juízes para conhecer de medidas urgentes em geral.
Art. 50. A verificação da invalidez, para o fim de aposentadoria, será feita na forma da Lei Orgânica da Magistratura

Nacional e do Regimento Interno do Tribunal.

CAPITULO V

Das Vantagens
Art. 51.

Os magistrados gozarão das vantagens previstas

na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Art. 52.

A ajuda de custo para transporte e mudança será

atribuída na época do deslocamento do Magistrado e sua família, de uma para outra Circunscrição Judiciária.
Parágrafo único. A ajuda de custo de que trata este artigo

será arbitrada pelo Presidente do Tríbunal e cobrírá o valor das
passagens aéreas e do transporte de móveis e utensílios.

Art. 53.

Os Juízes de Direito dos Territórios terão direito

a uma ajuda de custo para pagamento de aluguel de casa residencial nos locais onde não existir residência oficial a eles des-

tínada.
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Parágrafo único.

O valor da ajuda de custo mencionada no

caput deste artigo não poderá exceder a trinta por cento dos

vencimentos básicos do Magistrado.
CAPÍTULO VI
Dos Deveres e Sanções
Art. 54. Os deveres e sanções a que estão SUjeitos os magistrados são os definidos na Lei Orgãnica da Magistratura Nacional.

LIVRO II
Dos Serviços Auxiliares

TÍTULO

I

Da Classificação
Art. 55.

Os serviços auxiliares da Justiça serão executa-

dos:
I
II
III

pela Secretaria do Tribunal de Justiça;
pelos ofícios judiciais;
pelos serventuários subordinados ao Diretor do Fo-

ro;

IV
pelas Subsecretarias da Justiça nos Territórios.
Art. 56. São Ofícios Judiciais os Cartórios dos diversos
juízos e o da Distribuição.
Art. 57. Subordinam-se diretamente ao Diretor do Foro os
Avaliadores e o Depositário Público.
TÍTULO II
Da Competência
CAPÍTULO I
Das Secretarias e Demais Serviços
Art. 58. A competência da Secretaria do Tribunal de J ustiça e das Subsecretarias da Justiça dos Territórios será definida no Regimento Interno da Secretaria.
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CAPiTULO II
Dos Ofícios Judiciais
Art. 59. Aos Cartórios das Varas incumbe a realização
dos serviços de apoio aos respectivos Juízes, nos termos-das
leis processuais, dos provimentos da Corregedoria e das Portarias e despachos dos Juízes respectivos aos quais se subordinam diretamente.
Art. 60. Ao Cartório de Distribuição incumbe o processamento e o registro da distribuição dos feitos aos diversos juízos
e o registro geral dos protestos de títulos, mediante comunicação dos titulares dos respectivos ofícios, cabendo-lhe o fornecimento de certidões.
Parágrafo único. A distribuição na Circunscrição de Brasília será presidida por Juiz de Direito Substituto designado por
ato do Presidente do Tribunal; nas Circunscrições do Distrito
Federal e nos Territórios, quando houver mais de uma Vara, incumbirá ao Diretor do Foro.
Art. 61. Na Circunscrição Judiciária de Brasília haverá
um Serviço de Distribuição de Mandados, ao qual compete;
I - receber os mandados oriundos dos diversos Juízos;
II - proceder a sua distribuição entre os Oficiais de Justiça, conforme sistema de zoneamento fixado pelo Diretor do
Foro;
IIr - efetuar o registro dos mandados recebidos e distribuídos, velando para que sejam devolvidos aos Juízes de origem nos prazos legais e comunicando-lhes eventuais írregularidades;
IV - exercer as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo Corregedor e pelo Diretor do Foro.
Art. 62. Não serão feitas redistribuições de processos para
as novas Varas criadas nesta lei.
Parágrafo único. O Tribunal de Justiça, dentro do prazo
de trinta dias, contados da publicação desta lei, baixará ato
determinando para cada área prazo e quantitativos de novas
distribuições, a partir das quais a distribuição será feita para
todas as Varas da área.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991-.
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CAPÍTULO III
Dos Oficiais de Justiça-Avaliadores
e Depositários Públicos
Art. 63. Aos Oficiais de Justiça-Avaliadores incumbe exercer as funções que lhes são atribuídas nas leis processuais, bem
como executar as determinações do Corregedor, do Diretor do
Foro e do Juízes, e, nos casos indicados em lei, funcionar como
perito oficial na determinação de valores, salvo quando exigidos
conhecimentos técnicos especializados.
Art. 64. Os Diretores do Foro designarão os Oficiais de
Justiça-Avaliadores que devem desempenhar as funções de Porteiro dos Auditórios e realizar as praças.
Art. 65. O Corregedor regulará a atividade do Depositário
Público, dispondo especialmente sobre as formas de controle
dos bens em depósito.
Art. 66. Poderá o Corregedor designar um dos Depositários Públicos para servir como Coordenador dos Depósitos PÚblicos, a ele incumbindo administrar os leilões, podendo, para
tanto, solicitar o auxílio de qualquer Depositário Público.
TÍTULO III
Do Pessoal
CAPÍTULO I
Da Classificação
Art. 67. O pessoal dos serviços auxiliares da Justiça é
classificado em:
I - funcionários do quadro da Secretaria e Subsecretarias do Tribunal de Justiça;
n - funcionários do quadro dos ofícios judiciais do Distrito Federal;
In ~ funcionários do quadro dos ofícios judiciais dos Territórios;
IV - serventuários sob regime especial, não remunerados
pelos cofres públicos, a saber:
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Oficiais de Notas;
b) Oficiais de Protesto;
c) Oficiais de Registros Públicos;
di Empregados de Ofícios Extrajudiciais do Distrito Fedea)

ral;

e) Empregados de Ofícios Extrajudiciais dos Territórios.
CAPiTULO II
Do Regime Jurídico dos Servidores da Justiça
Art. 68. Aos servidores da Justiça, remunerados pelos cofres públicos, aplica-se o Regime Jurídico dos Funcionários
Públicos Civis da União, com as modificações desta lei.
Art. 69. Os direitos dos empregados não remunerados pelos cofres públicos, derivados do vínculo empregatício com o titular da serventia, são os previstos na legislação do trabalho.
§ 1? A aposentadoria dos empregados será regulada na
forma da legislação previdenciária, sendo que os técnicos judiciários admitidos anteriormente a 1? de março de 1980 terão
seus proventos de aposentados pagos pela União, nos mesmos
níveis dos técnicos judiciários das serventias oficializadas.
§ 2? O Corregedor também poderá aplicar aos empregados
das serventias não oficializadas penas disciplinares, excetuando-se a demissão.

Seção Única
Do Provimento Dos Cargos
Art. 70.

Compete ao Tribunal de Justiça prover os cargos

dos serviços auxiliares previstos na alínea e do inciso I do art.

96 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Salvo para os cargos de confiança, as nomeações obedecerão à ordem de classificação no concurso.
Art. 71. Os cargos de titulares de serventias judiciais serão obrigatoriamente preenchidos por Bacharéis em Direito, ressalvada a situação dos atuais titulares.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1035-1090. maio/jun. 1991.
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Art. 72. Em cada serventia, oficializada ou não, haverá,
além do titular, no mínimo, dois outros servidores com fé pública.
Parágrafo único. Nas serventias oficializadas, os lugares
referidos no caput deste artigo serão preenchidos por Técnicos
Judiciários designados pelo Corregedor.

LIVRO III
Das Disposições Gerais Transitórias
Art. 73.

Ficam criados na Justiça do Distrito Federal e

dos Territórios os cargos constantes dos anexos a esta lei e
mantidos os atuais, com a nova denominação ali mencionada. e
mais trinta cargos de Assistente de Taquígrafo, Referência ini-

cial NM-26.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos criados e dos
transpostos por esta lei estão subordinados ao regime estatutário.
Art. 74. Ficam criados dez cargos de Taquígrafo Judiciário e trinta cargos de Assistente de Taquígrafo Judiciário.
Art. 75. Será considerada especial a Circunscrição de
Brasília.
Art. 76. Os Juízes de Direito de qualquer Circunscrição
perceberão idênticos vencimentos.
Art. 77. Ficam ressalvados os direitos à promoção por antigüidade ao cargo de Desembargador aos atuais Juízes de Direito.
Art. 78. Ficam criados no Distrito Federal os seguintes
Cartórios Extrajudiciais:
I - Circunscrição Judiciária de Brasília:
a) um de Registro de Imóveis, abrangendo a área territorial
das Cidades-Satélites do Guará (I e II) e Núcleo Bandeirante;
b) um de Protesto de Títulos;
c) um de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas
Jurídicas;
d) um de Notas, com sede na Asa Norte;
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1035-1090. maio/jun. 1991.
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II - Circunscrição Judiciária de Taguatínga:
a) três de Notas;
b) dois de Registro Civil, Titulas e Documentos e Pessoas
Juridicas;
III - Circunscrição Judiciária do Gama:
a) um de Registro de Imóveis;
b) dois de Notas e Protestos de Titulas;
c) um de Registro Civil. Pessoas Juridicas e Titulas e Documentos;
IV - Circunscrição de Sobradinho:
a) um de Registro de Imóveis;
b) um de Notas e Protesto de Titulas;
c) um de Registro Civil, Pessoas Juridicas e Titulas e Documentos;
V - Circunscrição Judiciária de Planaltina:
a) um de Registro de Imóveis;
b) um de Notas e Protesto de Titulas;
c) um de Registro Civil, Pessoas Juridicas e Titulas e Documentos;
VI - Circunscrição Judiciária de Brazlândia:
a) um de Registro de Imóveis;
b) um de Notas, Protesto de Titulas e Documentos, Registro Civil e Pessoas J uridicas;
VII - Circunscrição Judiciária de Ceilândia:
a) um de Registro de Imóveis;
b) um de Notas e Protesto de Títulos;
c) um de Registro Civil, Pessoas Jurídicas e Titulas e Documentos.
Art. 79. Enquanto não forem instalados os Tribunais de
Justiça dos Estados do Amapá e Roraima, permanecerá em vigor o disposto nos arts. 4? e seus incisos, e 38 a 43 da Lei n?
6.750(3), de 10 de dezembro de 1979.
(3) Coleção das Leis. Brasília. (7):135, out./dez. 1979.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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Art. 80. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios promoverá o aproveitamento dos funcionários originários dessas novas unidades da federação por ocasião da instalação da Justiça local.
.
Art. 81. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de maio de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
LEI N? 8.185, DE 14 DE MAIO DE 1991
ANEXO I
Quadro da Magistratura do Distrito Federal
Situação proposta

Situação atual
N? de

Cargos

N? de

Denominação

15

Desembargador

65
54
9

Juiz de Direito
Juiz Substituto
Juiz de Paz

Cargos
23
104
85

15

Denominação
Desembargador

Juiz de Direito
Juiz Substituto

Juiz de Paz

ANEXO II
Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Grupo de Direção e Assessõramento Superiores
Situação proposta

Situação atual
N? de
Cargos

3
65
3
6

Denominação
Secretaria do T JDF
Diretor de Secretaria
Ofícios Judiciais do DF
Diretor de Secretaria
Conto Parto Distrib.
Depositário Público

N? de

Cargos

Denominação

Secretaria do TJDF
5
104
4
7

8

Diretor de Secretaria
Oficios Judicinis do DF
Diretor de Secretaria
Cont. Parto Distrib.
Depositário Público
AssessordeDesernbargador
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ANEXO III
Serviços Auxiliares da Justiça do Distrito Federal
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
Situação proposta

Situação atual

N? de
Cargos

Denominação

N? de

Cargos

Denominação

Secretaria do T JDF
100
231
102
10

Técnico Judiciário
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Taquígrafo Judiciário

Oficios Judiciais do DF
146
366

171

186

Técnico Judiciário
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Of. Just. Avaliador

409
838
379
20
30
297

3

Técnico J udíciãrío
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário

Taquígrafo Judiciário
Ass. Taquígr. Jud.
Of. Just. Avaliador
Servente

LEI N? 8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários e dá outras
providências.

O Presidente do SENADO FEDERAL promulga, nos termos do art. 66, § 7?, da Constituição Federal, a seguinte lei, resultante de projeto vetado pelo Presidente da República e cujo
veto não foi mantido pelo Congresso Nacional:
Art. I? É garantida a complementação da aposentadoria
paga na forma da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS)
aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), constituída ex-vi da Lei n?
3.115'l), de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias.
Art. 2? Observadas as normas de concessão de benefícios
da Lei Previdenciária, a complementação da aposentadoria devida pela União é constituída pela diferença entre o valor da
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro. (1): 16, jan.lmar. 1957.
Cal. Leis Reo. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1035-1090. maío/jun. 1991.
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aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço.
Parágrafo único. O reajustamento do valor da aposentadoria complementada obedecerá aos mesmos prazos e condições
em que for reajustada a remuneração do ferroviário em atividade, de forma a assegurar a permanente igualdade entre eles.
Art. 3? Os efeitos desta lei alcançam também os ferroviários, ex-servidores públicos ou autárquicos que, com base na
Lei n? 6.184121, de 11 de dezembro de 1974, e no Decreto-Lei n?
5 (3) , de 4 de abril de 1966, optaram pela integração nos quadros
da RFFSA sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
inclusive os tornados inativos no período de 17 de março de
1975 a 19 de maio de 1980.
Art. 4? Constitui condição essencial para a concessão da
complementação de que trata esta lei a detenção, pelo beneficiário, da condição de ferroviário, na data imediatamente anterior
ao início da aposentadoria previdenciária.
Art. 5? A complementação da pensão de beneficiário do
ferroviário abrangido por esta lei é igualmente devida pela
União e continuará a ser paga pelo INSS, observadas as normas
de concessão de benefícios da Lei Previdenciária e as disposições do parágrafo único do art. 2? desta lei.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, a pensão previdenciária complementada poderá ser paga cumulativamente com
as pensões especiais previstas nas Leis n? s 3.738 (4 ) , de 3 de abril
de 1960, e 6.782 151, de 20 de maio de 1980, ou quaisquer outros
benefícios pagos pelo Tesouro N acional.
Art. 6~ O Tesouro Nacional manterá à disposição do
INSS, à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento
da União, os recursos necessários ao pagamento da complementação de que trata esta lei.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7): 307. out./dez. 1974.

(3) Coleção das Leis. Brasília. (3):9. abr.ljun. 1966.
(4) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (3):4, abr.vjun. 1960.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (3):5, abr./jun. 1980.
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Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 21 de maio de 1991.
MAURO BENEVIDES

LEI N? 8.187, DE I? DE JUNHO DE 1991
Autoriza a concessão de financiamento

à exportação de bens e serviços nacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Nas operações de financiamento com recursos da
Programação Especial das Operações Oficiais de Crédito, vinculadas à exportação de bens e serviços nacionais, o Tesouro Nacional poderá pactuar encargos financeiros inferiores ao respectivo custo de captação dos fundos necessários ao Programa de
Financiamento às Exportações - (Proex), de forma a aumentar
a competitividade das exportações brasileiras.
Art. 2? Nas operações de financiamento à exportação de
bens e serviços nacionais não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, o Tesouro Nacional poderá conceder ao financiador
estímulo eqüivalente à cobertura da diferença, a maior, entre os
encargos pactuados com o tomador e os custos da captação dos
recursos.
§ I? O Poder Executivo fixará os limites máximos admissíveis na captação dos recursos, para os efeitos deste artigo.
§ 2? O disposto neste artigo aplica- se aos encargos vincendos de operações já realizadas, em relação às quais preexistam
obrigações do Tesouro Nacional quanto à equalização de taxa.
na conformidade do Fundo de Financiamento à Exportação (Finex}, disciplinado pela Resolução n? 509, de 24 de janeiro de
1979, do Banco Central do Brasil.
§ 3? (Vetado).
Art. 3? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
mediante portaria, estabelecerá as condições para a concessão
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1035'-1090. maio/jun. 1991.
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dos estímulos de que trata esta lei e expedirá as instruções que
se fizerem necessárias à sua execução.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 1~ de junho de 1991; 170~ da Independência e
130~ da República.

FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
LEI

N~

8.188, DE

1~

DE JUNHO DE 1991

Dispõe sobre o enquadramento dos servidores da extinta Fundação Projeto Rondon, redistribuídos para órgãos da Administração Federal direta, autarquias e fundaçôes públicas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1~ Os atuais servidores da extinta Fundação Projeto
Rondon redistribuídos para os órgãos da Administração Federal
direta, autarquias e fundações públicas, nos termos do § 2~ do
art. 99 do Decreto-Lei n? 200 (1), de 25 de fevereiro de 1967, e do
art. 5? da Lei n? 7.662121, de 17 de maio de 1988, serão enquadrados nos planos de classificação de cargos e empregos dos órgãos
ou entidades para onde ocorreu a redistribuição.
§ I? O enquadramento far-se-á com a transformação do
cargo ou emprego ocupado na data da redistribução, observadas
as normas pertinentes aos planos de classificação e retribuição
de cargos e empregos dos órgãos e entidades a que os servidores passaram a pertencer.
§ 2? (Vetado).
Art. 2~ (Vetado).
§ I'? A diferença que se verificar entre a remuneração percebida no órgão ou entidade de origem e aquela a que os servidores passarem a fazer jus após o enquadramento será assegu(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):240, ian.Zmar. 1967.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):61, abr.Ziun. 1988.
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rada como vantagem pessoal. nominalmente identificada, sobre
a qual incidirão os reajustamentos gerais de vencimentos e salários.
§ 2'? A vantagem pessoal de que trata o parágrafo anterior
será reduzida sempre que os servidores, por qualquer motivo,
mudarem de referência ou de categoria funcional.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, I? de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

LEI N? 8.189, DE 4 DE JUNHO DE 1991
Autoriza a União a doar ao Município
de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, o
terreno que especifica.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercícío do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? E a União autorizada a doar ao Município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, um terreno com área de
553.400m2 (quinhentos e cinqüenta e três mil e quatrocentos metros quadrados), situado no lugar denominado Pasto Grande,
naquele Município, dentro das seguintes divisas: começa no
canto do polígono, confrontando com terrenos da Prefeitura Municipal de Patrocínio, na extensão de 250m (duzentos e cinqüenta metros); daí, com deflexão de 90° (noventa graus) à esquerda,
segue esse rumo, na extensão de 512m (quinhentos e doze metros); desse ponto, com deflexão de 90° (noventa graus) à direita, até a distância de 90m (noventa metros); desse ponto, com
deflexão de 90° (noventa graus) à esquerda, até o ponto na extensão de 260m (duzentos e sessenta metros); dai, com deflexão
de 90° (noventa graus) à esquerda, até o ponto a 90m (noventa
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/fun. 1991.
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metros); desse ponto, com deflexão de 90" (noventa graus) à direita, segue até o ponto de 1.348m (um mil, trezentos e quarenta
e oito metros), com deflexão de 90° (noventa graus) à esquerda,
segue até o ponto de 250m (duzentos e cinqüenta metros); desse,
com deflexão de 90" (noventa graus) para a esquerda, segue, finalmente, ao ponto inicial, na extensão de 1.120m (um mil e cento e vinte metros), confrontando no restante com terras de José
Francisco de Queiroz, fechando-se assim o polígono.
Parágrafo único. O Poder Executivo providenciará, dentro
de 90 (noventa) dias, os atos necessários à efetivação da doação
a que se refere esta lei.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
ITAMAR FRANCO
Mercilio Marques Moreira
LEI N" 8.190, DE 7 DE JUNHO DE 1991
Altera a composição e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da
5~ Região, cria cargos e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? É alterada a composição do Tribunal Regional do
Trabalho da 5~ Região, que se comporá de dezoito juízes, sendo
doze togados, vitalícios e seis classistas, temporários.
Art. 2? Para atender à nova composição a que se refere o
artigo anterior, é criado um cargo de juiz togado.
Art. 3? O provimento do cargo de juiz togado, criado por
esta lei, obedecerá aos preceitos legais em vigor.
Art. 4? Dentre os juízes togados do Tribunal Regional do
Trabalho da 5? Região, serão eleitos o Presidente, o ViceCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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Presidente e o Corregedor, além dos presidentes das turmas, na
forma estabelecida em seu regimento interno.
Art. 5? São criados, no Quadro Permanente da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 5~ Região, os cargos em
comissão constantes do Anexo I e os cargos efetivos constantes
do Anexo 11 desta lei, a serem preenchidos na forma estabelecida no art. 37, inciso H, da Constituição Federal.
Art. 6? Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para
cargos em comissão do Quadro de Pessoal do Tribunal, parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, de juízes em atividade ou aposentados com menos de cinco anos de inatividade,
exceto se integrantes do quadro funcional, mediante concurso
público.
Art. 7? A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá à conta das dotações próprias da Justiça do Trabalho.
Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Jarbas Passarinho

ANEXO I
(Art. 5? da Lei n? 8.190, de 7 de junho de 1991)
Tribunal Regional do Trahalho da 5? Região
Cargos em Comissão
Número

Cargo
Diretor da Secretaria da Corregedoria
Assessor de Juiz

Código
TRT·5~·DAS·101.5
TRT·5~·DAS·101.5
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ANEXO

n

(Art. 5? da Lei n? 8.190, de 7 de junho de 1991)
Tribunal Regional do Trabalho da 5? Região
Quadro Permanente
(Cargos de Provimento Efetivo)
Categorias
Funcionais

Grupos
Atividades de Apoio
Judiciário

N? de
Cargos

Técnico Judiciário
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário

Código
TRT-5~-AJ-021

TRT-5?-AJ-023
TRT-5?-AJ-025

LEI N? 8.191, DE 11 DE JUNHO DE 1991
Institui isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e depreciação
acelerada para máquinas, equipamentos e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? Fica instituída isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) aos equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos novos, inclusive aos de automação industrial e de
processamento de dados, importados ou de fabricação nacional,
bem como respectivos acessórios, sobressalentes e ferramentas,
até 31 de março de 1993.
§ I? O Poder Executivo, ouvida a Comissão Empresarial
de Competitividade, relacionará, por decreto, os bens que farão
jus ao benefício de que trata este artigo.
§ 2? São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, empregados na industrialização dos bens de que trata este
artigo.
Art. 2? Fica instituída a depreciação acelerada, calculada
pela aplicação da taxa de depreciação usualmente admitida,
multiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação normal das
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos destiCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1035-1090. maio/jun , 1991.
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nados ao uso na produção industrial, incorporados ao ativo fixo
do adquirente até 31 de dezembro de 1993 e utilizados no processo de produção para efeito de apuração do Imposto de Renda.
Parágrafo único. A depreciação de que trata este artigo será aplicada automaticamente sobre os bens relacionados emato
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento incorporados ao ativo fixo do adquirente, a partir da entrada em vigor
desta lei, até 31 de dezembro de 1993.
Art. 3? Com vistas ao cumprimento da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, o Poder Executivo enviará ao Congresso N acional projeto de lei especificando o montante da renúncia fiscal
decorrente das isenções previstas nesta lei, bem como as despesas que serão automaticamente anuladas.
Parágrafo único. Com anexo, o Poder Executivo enviará a
relação dos bens abrangidos pela regra desta lei.
Art. 4~ O depósito para reinvestimento de parcela do Imposto de Renda devido pelas empresas em operação na área da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ou
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)
continua a ser aplicável aos empreendimentos industriais, inclusive aos de construção civil e agroindustriais, de conformidade
com o disposto no art. 19 da Lei n:' 8.167(1), de 16 de janeiro de
1991.
Art. 5? Os incentivos fiscais instituídos por esta lei não
podem ser usufruídos cumulativamente com outros idênticos,
salvo quando expressamente autorizados em lei.
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revoga-se o art. 17 do Decreto-Lei n:' 2.433 121, de
19 de maio de 1988, com a redação dada pelo art. I? do DecretoLei n? 2.451131, de 29 de julho de 1988.
Brasília, 11 de junho de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
(1) Coleção das Leis. Brasília 183(1):35, jan.lfev. 1991.
(2) Coleção das Leis Brasília, (2):23. abr./jun. 1988.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5);7, jul./set. 1988.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991;
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LEI N? 8.192, DE 12 DE JUNHO DE 1991
Reajusta pensiio especial concedida pela Lei n? 5.347, de 3 de novembro de 1967, ao
Dr. Speridião Gebinio de Carvalho, revertida à viúva Ana Guimarães.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? A pensão especial concedida pela Lei n? 5.347, de 3
de novembro de 1967, ao Dr. Speridião Gabínio de Carvalho, revertida na data de seu falecimento, ocorrido em 15 de junho de
1976, em favor da viúva Ana Guimarães, será reajustada pelo
valor correspondente a cinqüenta por cento da última Referência (NS-25) da categoria funcional de médico, da Tabela de vencimentos do funcionalismo público federal.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
LEI N? 8.193, DE 18 DE JUNHO DE 1991
Complementa e introduz alterações em
dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n? 8.074(1), de 31 de julho de 1990).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? O art. n, inciso I, da Lei n? 8.074, de 31 de julho
de 1990, é acrescido das alíneas f e g, com a seguinte redação:
f) a quitação do saldo da diferença negativa, apurada pelo
Banco do Brasil S.A., entre os valores da correção monetária
(1) Coleção das Leis Brasília 182{4l:2452, julJago. 1990.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1035·1090, maio/jun. 1991.

1077
das operações rurais ativas, atualizados de acordo com o disposto no § I? do art. 15 da Lei n? 7.730 121, de 31 de janeiro de
1989, com a redação dada pelo art. I? da Lei n? 7.747 131, de 4 de
abril de 1989, e os valores da atualização monetária dos depósitos de poupança rural que lastrearam as referidas operações;
g) o pagamento de despesas no ãmbito do Programa de Garantia de Atividade Agropecuária (Proagro}, instituído pela Lei
n? 5.969 141, de 11 de dezembro de 1973, alterada pela Lei n?
6.685 151, de 3 de setembro de 1979.
Art. 2? Os limites impostos no art. 12, § 2?, I, c da Lei n?
8.074, de 31 de julho de 1990, não se aplicam aos casos de novos
contratos de financiamento com recursos externos, a serem implementados durante o exercício de 1991 e nos· quais conste
cláusula de exigência de contratação de serviços de consultoria.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Luiz Antônio Andrade Gonçalves

LEI N? 8.194, DE 25 DE JUNHO DE 1991
Altera dispositivos da Lei n? 7.622fH, de
9 de outubro de 1987, e fixa os efetivos de
Oficiais e Praças dos Quadros do Corpo
Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha
(CAFRM)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Os arts. 3?, 4? e 6? da Lei n ? 7.622, de 9 de outubro de 1987, que reorganiza o Corpo Auxiliar Feminino da Re(2) Coleção das Leis Brasília, 181 (1):76, jan./fev. 1989.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(2):447, mar./abr. 1989.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):92, out./dez. 1973.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (5):42, jul./set. 1979.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):114, out./dez. 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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serva da Marinha (CAFRM), passam a vigorar com a seguinte
redação:

Parágrafo único. As condições de recrutamento, seleção inicial, matrícula em curso de formação, convocação
para o serviço ativo, ingresso nos Quadros do CAFRM, e
permanência definitiva no Serviço Ativo da Marinha serão
objeto de regulamentação desta lei.

Art. 4? O Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da
Marinha tem os seguintes limites em seus efetivos
Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFO):
Capitães-de-Mar-e-Guerra
8
Capitães-de- Fragata
28
Capitães-de-Corveta
160
Capitães-Tenentes
176
Primeiros-Tenentes
144
Segundos-Tenentes
84
II - Quadro Auxiliar Feminino de Praças (QAFPI I -

1800
§ I? OS efetivos por postos e graduações a vigorarem
em cada ano serão distribuídos mediante ato do Presidente
da República para o Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais
e do Ministro da Marinha para o Quadro Auxiliar Feminino de Praças, dentro dos limites previstos neste artigo.
§ 2? Quando necessário à manutenção do fluxo regular e equilibrado de carreira, o Poder Executivo, ao distribuir os efetivos do Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais,
poderá alterar os limites dos postos em até dez por cento,
desde que não seja ultrapassado o efetivo global estabelecido no caput deste artigo, nem haja aumento da despesa total a ele correspondente.

§ 3? Até 1995, o percentual previsto no parágrafo anterior poderá ser alterado, a fim de atender às necessidaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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des de ajustes dos efetivos do Quadro Auxiliar Feminino
de Oficiais, decorrentes da fase inicial de implantação deste quadro, desde que não seja ultrapassado o efetivo global
estabelecido no caput deste artigo, nem haja aumento da
despesa total a ele correspondente.
§ 4? Na aplicação do disposto nos parágrafos anteriores. se vier a ocorrer excesso temporário de oficiais ou praças de determinado posto ou graduação nos Quadros do
Corpo Auxiliar Feminino, o efetivo total desse posto ou
graduação será considerado provisório até que se ajuste ao
novo efetivo distribuído.

§ 5? Os efetivos distribuídos anualmente nos Quadros
do Corpo Auxiliar Feminino serão os efetivos de referência
para fins de promoção e aplicação da Quota Compulsória
de que trata o Estatuto dos Militares.
§ 6? As vagas resultantes desta lei serão gradativamente preenchidas no decurso de treze anos para o Quadro
Auxiliar Feminino de Oficiais e de dezesseis anos para o
Quadro Auxiliar Feminino de Praças, conforme a necessidade do serviço, desde que esteja de acordo com o disposto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e haja dotação orçamentária suficiente para atender as despesas daí decorrentes.

Art. 6? O Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais
(QAFO) é constituído dos postos explicitados no art. 4?
desta Iei.»
Art. 2?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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LEI N? 8.195, DE 26 DE JUNHO DE 1991
Altera a Lei n:' 5.194 111, de 24 de de-

zembro de 1966, que regula o exercício das
profissões de Engenheiro. Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, dispondo sobre eleições diretas para Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? Os Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia serão eleitos pelo voto
direto e secreto dos profissionais registrados e em dia com suas
obrigações para com os citados conselhos, podendo candidatarse profissionais brasileiros habilitados de acordo com a Lei n?
5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Art. 2? O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia disporá, em resolução, sobre os procedimentos eleitorais referentes à organização e data das eleições, prazos de
desincomparibil izaçâo, apresentação de candidaturas e tudo o
mais que se fizer necessário à realização dos pleitos.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

LEI N? 8.196, DE 26 DE JUNHO DE 1991
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de Cr1850.000.000,OO, para
os fins que especifica.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):351, out./dez. 1966.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.175, ide 31 de janeiro de 1991),
crédito suplementar no valor de Cr$850.000.000,OO (oitocentos e
cinqüenta milhões de cruzeiros) para atender a programação
constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de cancelamento das dotações indicadas no Anexo 11 desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.6.91, págs. 12.417 e 12.418.

LEI N? 8.197, DE 27 DE JUNHO DE 1991
Disciplina a trsnseçeo nas causas de
interese da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais; dispõe
sobre a ihtervenção da União Federal nas
causas em que figurarem como autores ou
réus entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n.O 6.825{l}, de 22 de setembro de
1980, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Os representantes judiciais da União Federal, suas
autarquias, fundações e empresas públicas federais poderão
transigir para terminar o litígio, nas causas, salvo as de nature(1) Coleçlio das Leis, Brasília, (5):97, jul.Zset. 1980.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maío/jun. 1991.
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za fiscal e as relativas ao patrimônio imobiliário da União, de
valor igualou inferior a Cr$300.000,OO (trezentos mil cruzeiros),
em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras,
rés, assistentes ou opoentes, nas condições estabelecidas pelo
Poder Executivo.
§ I? Quando o valor da causa for superior ao limite previsto neste artigo a transação, sob pena de nulidade, somente
será possível com a prévia e expressa autorização das autoridades que vierem a ser designadas em decreto:
§ 2? Qualquer transação somente poderá ser homologada
após a manifestação do Ministério Público.
Art. 2? A União poderá intervir nas causas que figurarem
como autoras ou rés as autarquias, as fundações, as sociedades
de economia mista e as empresas públicas federais.
Art. 3? O valor fixado no art. I? desta lei será revisto, periodicamente, de acordo com critério estabelecido em decreto.
Art. 4? Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública federal, estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações públicas far-se-ão, exclusivamente, na ordem cronológica da apresentação dos precatórios judiciários e à conta do repectivo crédito.
Parágrafo único. É assegurado o direito de preferências
aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida,
entre eles, a ordem cronológica de apresentação dos respectivos
precatórios judiciários.
Art. 5? São nulas, não produzido quaisquer efeitos jurídicos, as transações realizadas pelos representantes judiciais da
União, suas autarquias e empresas públicas federais, em desacordo com as disposições da Lei n? 6.825, de 22 de setembro de
1980.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revoga-se a Lei n:' 6.825, de. 22 de setembro de
1980
Brasília, 27 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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LEI N? 8.198, DE 28 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre os vencimentos, salários e
demais retribuições de servidores que menciona, e dá outras previdências,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Os vencimentos e demais retribuições dos servidores da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), autarquia federal criada pela Lei n:' 3.692 (1 ) , de 19 de dezembro de 1959, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, são fixados nas Tabelas
dos Anexos a esta lei.
.
Parágrafo único. O ocupante de cargo de Direção ou de
Assessoramento Superior, quando servidor público, poderá optar pelo vencimento do seu cargo efetivo, acrescido de representação, na proporção de cinqüenta e cinco por cento do valor do
cargo comissionado correspondente.
Art. 2? Os vencimentos de que trata o artigo anterior serão reajustados nas mesmas épocas e condições dos reajustes
concedidos aos servidores públicos.
Art. 3? (Vetado).
Art. 4? O disposto nesta lei aplica-se aos proventos de
aposentadoria ou de disponibilidade e às pensões decorrentes
do falecimento de servidores.
Art. 5? (Vetado).
Art. 6? Os efeitos financeiros decorrentes dessa lei vigorarão a partir de 1? de março de 1991.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):44, out./dez. 1959.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090. maio/jun. 1991.
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ANEXO I
(Anexo I da Lei n:' 8.198, de 28 de junho de 1991)
Tabela de Vencimentos Aplicáveis aos Servidores
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)

Classes

Grupo Ocupacional
Categorias Funcionais

Referências

Serviços Administrativos

Nível
Superior

II

Agente de
Servo Adro.

Gerais

Auxiliar de
Serv. Gerais

Ag. Servo

A
B
C
D
E

195.855,37
207.606,71
220.063,10
233.266,91
247.262,87

112.906,15
116.293,36
119.782,10
123.375,61
127.076,84

80.842,73
83.268,05
85.766,12
88.339,04
90.989,20

57.984,77
59.621,34
61.409,96
63.252,28
65.149,86

41.446,48
42.689,73
43.970,63
45.289,79
46.648,42

F
G
J

276.934,47
297.204,11
311.163,52
329.833,33
349.623,38

142.326,09
150.865,62
159.917,61
169.512,61
179.643,78

95.538,73
96.404,83
101.356,99
104.397,75
107.529,64

68.407,35
70.459,57
72.573,33
74.750,59
76.993,07

48.980,87
50.450,25
51.963,77
53.522,72
55.128,36

L
M
N
O
P

370.351,03
381.461,61
392.905,49
404.692,71
416.833,54

195.854,86
207.606,22
220.060,96
233.266.34
247.262,29

112.906,15
116.293,28
119.781,08
123.375,61
127.076,84

80.842,73
83.267,97
85.766,02
88.322,69
90.989,20

57.884,75
59.621,32
61.409,96
63.252,28
65.149,85

H
I

III

Nível
Médio

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maío/jun. 1991.
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ANEXO II
(Anexo II da Lei n:' 8.198, de 28 de junho de 1991)
Gratificações
Cargo

Nível Hierárquico

Valor/Gratificação (Cr$)

Direção Superior

1:'
2:'
3:'
4:'
5:'

nivel
nível
nivel
nível
nível

425.444,00
385.599,60
364.177,40
342.755,20
321.333,00

Assessoramento Superior

1:'
2:'
3:'
4:'
5:'

nível
nível
nível
nível
nível

364.177,40
342.755,20
321.333,00
299.910,80
273.488.60

Direção Intermediária

1:' nível
2:' nível
3:' nível

51.413,28
34.275,52
17.137,76

Função de Assessoramento

1:' nível
2:' nível
3:' nível

51.413,28
34.275,52
17.137,76

LEI N? 8.199, DE 28 DE JUNHO DE 1991
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deficiência física e
aos destinados ao transporte escolar, e dá
outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE) quando adquiridos por:
I - motoristas profissionais que, na data da publicação
desta lei, exerçam comprovadamente em veículo de sua proprieCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/fun. 1991.
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dade a atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do poder concedente e que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel (táxi);
II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de
transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o veículo adquirido á utilização na categoria de aluguel (táxi);
III - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias
ou concessionárias de transporte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que tais veiculas se destinem à
utilização nessa atividade;
IV - (Vetado).
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 2? O benefício previsto no artigo precedente somente
poderá ser utilizado uma única vez.
Art. 3? A isenção será reconhecida pelo Departamento da
Receita Federal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta lei.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 4? Fica assegurada a manutenção do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos
referidos nesta lei.
Art. 5? O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer
acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do
veículo adquirido.
Art. 6? A alienação do veículo, adquirido nos termos desta Lei ou da Lei n? 8.000111, de 13 de março de 1990, antes de três
anos contados da data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos nos referidos diplomas legais acarretará o pagamento pelo alienante do
tributo dispensado, monetariamente corrigido.
(l)

Coleção das Leis. Brasília. 182(2, t.1):667. mar.l abr. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183/3):1035-1090. maío/jun. 1991.
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Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude
ou falta de pagamento do imposto devido.
Art. 7? O Poder Executivo regulamentará em trinta dias o
disposto nesta lei.
Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
vigorando até 31 de dezembro de 1992.
Art. 9? Revogam-se os Decretos-Leis n?s 1.944 121, de 15 de
junho de 1982, 2.026 131, de I? de junho de 1983, bem como as Leis
n?s 7.500 141, de 25 de junho de 1986 e 7.613 151, de 13 de julho de
1987.
Brasília, 28 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

LEI N? 8.200, DE 28 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre a correção monetária das
demonstrações financeiras para efeitos tiscais e societários.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Para efeito de determinar o lucro real - base de
cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas ~ a correção
monetária das demonstrações financeiras anuais, de que trata a
Lei n? 7.799 111, de 10 de julho de 1989, será procedida, a partir
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):12, abr./jun. 1982.

(3) Coleçüo das Leis. Brasília, (3):7, abr./jun. 1983.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (3):418, abrVjun. 1986.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (5):55, jul./set. 1987.
(1)

Coleçeo das Leis. Brasília, 181(4):1470. jullago. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090. maio/jun. 1991.
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do mês de fevereiro de 1991, com base na variação mensal do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IN PC) .
§ I? A correção de que trata este artigo somente produzirá
efeitos fiscais quando efetuada no encerramento do períodobase.
§ 2? A correção aplica-se, inclusive, aos valores decorreutes da correção especial prevista no art. 2? desta Lei.
Art. 2? As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real poderão efetuar correção monetária especial das contas do
Ativo Permanente, com base em índice que reflita a nível nacional, variação geral de preços.
§ I? A correção monetária de que trata este artigo poderá
ser efetuada, exclusivamente, em balanço especial levantado,
para esse efeito, em 31 de janeiro de 1991, após a correção com
base no BTN Fiscal de Cr$126,8621.
§ 2? A correção deverá ser registrada em subconta distinta
da que registra o valor original do bem ou direito, corrigido monetariamente, e a contrapartida será creditada à conta de reserva especial.
§ 3? O valor da reserva especial, mesmo que incorporado
ao capital, deverá ser computado na determinação do lucro real
proporcionalmente à realização dos bens ou direitos, mediante
alienação, depreciação, amortização, exaustão ou baixa a qualquer titulo.
§ 4~ O valor da correção especial, realizado mediante alienação, depreciação, amortização, exaustão ou baixa a qualquer
título, poderá ser deduzido como custo ou despesa, para efeito
de determinação do lucro real.
§ 5? O disposto nos §§ 3? e 4~ deste artigo aplica-se, inclusive, à determinação da base de cálculo da contribuição social
(Lei n? 7.689 121, de 15 de dezembro de 1988), e do imposto de renda na fonte incidente sobre o lucro liquido (Lei n? 7.713 131, de 22
de dezembro de 1988, art. 35).
§ 6? A correção de que trata este artigo poderá ser 'registrada até a data do balanço de encerramento do período-base de
1991, mas referida à data de 31 de janeiro de 1991.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):73, out.vdez. 1988.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out.Zdea. 1988.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090, maio/jun. 1991.
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§ 7? A correção especial não se aplica em relação a investimentos avaliados pelo valor de patrimônio líquido.

§ 8? A contrapartida do ajuste do investimento avaliado
pelo valor do patrimônio líquido, decorrente da correção especial efetuada por coligada ou controlada, deverá ser registrada.
pela investidora, em conta de reserva especial, que terá o mesmo tratamento tributário aplicável à reserva de reavaliação.
Art. 3? A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entra a variação do
indice de Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser deduzida na determinação do lucro real,
em quatro períodos-base, a partír de 1993, à razão de vínte e

cinco por cento ao ano, quando se tratar de saldo devedor;
II - será computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993, de acordo com o critério utilizado
para a determinação do lucro inflacionário realizado, quando se
tratar de saldo credor.
Art. 4? A parcela da correção monetária especial de que
trata o § 2? do art. 2? desta lei que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do indice de Preços ao
Consumidor IIPC) e a variação do BTN Fiscal não terá o tratamento previsto no § 3? daquele artigo, servindo de base para a
dedução, na determinação do lucro real, a partir do períodobase de 1993 de depreciação. amortização, exaustão ou baixa a
qualquer título, dos beris ou direitos.
Art. 5? O disposto nesta lei aplica-se à correção monetária
das demonstrações financeiras, para efeitos societários.
Art. 6? O Poder Executivo regulamentará, no prazo de
sessenta dias, o disposto nesta lei.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090. -maio/jun. 1991..
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LEI N? 8.201, DE 29 DE JUNHO DE 1991
Prorroga o prazo a que se refere o artigo 1:' das Leis nys 8.056(l), de 28 de junho de
1990, e n? 8. 127(2J, de 20 de dezembro de
1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É prorrogado, até o dia 31 de dezembro de 1991, o
prazo a que se refere o art. I? das Leis n? 8.056, de 28 de 1990, e
n? 8.127, de 20 de dezembro de 1990.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílío Marques Moreira

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):1842, maio/jun. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):3544, nov./dez. 1990.

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1035-1090. maio/jun. 1991.

MEDIDAS PROVISÚRIAS

MEDIDA PROVISÚRIA N? 296, DE 29 DE MAIO
DE 1991 1'1
Altera a remuneração dos funcionários
civis e militares da União e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. 1? Os valores do Anexo I da Lei n? 7.923111, de 12 de
dezembro de 1989. relativos aos vencimentos de servidores civis
federais, bem como os da Tabela de Escalonamento Vertical, referentes aos servidores militares da União, passam a ser os indicados, respectivamente, nos Anexos I e II desta medida provisória.
Art. 2? Os vencimentos dos servidores das categorias funcionais de Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e Médico Veterinário, integrantes do Plano de Classificação de Cargos, regido pela Lei n? 5.645 121, de 10 de dezembro de 1970, vencimentos aos quais fica incorporada à gratificação prevista no
Anexo XVIII da Lei n? 7.923, de 12 de dezembro de 1989, serão
os constantes do Anexo I desta medida provisória.

("') Esta medida provisória tornou-se insubsistente pelo Ato Declaratório n?
1 do Presidente do Senado Federal, publicado no DO de 28.6.1991 (v. pág. 1169
deste volume).
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(6,t.l):2988, nov./dez. 1989.

(2) Coleção das Leis. Brasília,(7):78, out./dez. 1970.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1091-1105, maío/fun. 1991.
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§ I? Os vencimentos ora fixados aos servidores das citadas categorias funcionais corresponderão ao cumprimento de
jornada de vinte horas semanais de trabalho.
§ 2? Será majorado, em cinqüenta por cento, o vencimento
dos servidores a que se refere este artigo, quando cumprirem
jornada de seis horas diárias.
Art. 3? Os valores de vencimentos das tabelas de especialistas serão fixados em:
I - Cr$60.304,OO (sessenta mil, trezentos e quatro cruzeiros) e Cr$206.333,OO (duzentos e seis mil, trezentos e trinta e três
cruzeiros), respectivamente. para os cargos inicial e final do
nível médio;
II - Cr$l51.149,OO (cento e cinqüenta e um mil, cento e
quarenta e nove cruzeiros) e Cr$485.933,OO (quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e três cruzeiros L respectivamente, para os cargos inicial e final do nível superior.
§ 1? É extinta a gratificação única, consolidada, objeto do
art. 4? da Lei n? 7.923, de 12 de dezembro de 1989.
§ 2? Os dirigentes dos órgãos e entidades envolvidos deverão, nos trinta dias seguintes à publicação desta medida provisória, encaminhar à Secretaria da Administração Federal suas
tabelas de especialistas, com o necessário escalonamento, para
revisão, homologação e publicação.
§ 3? Os benefícios, vantagens ou acréscimos, remuneratórios, resultantes deste artigo, somente serão pagos após homologada, e publicada, a respectiva tabela.
Art. 4? O vencimento do cargo de Ministro de Primeira
classe da Carreira de Diplomata será de Cr$485.933,02 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e três cruzeiros
e dois centavos) e servirá como base de cálculo dos vencimentos
da carreira, escalonados em ordem hierárquica decrescente, cujo
teto corresponderá a cem pontos, para o Ministro de Primeira
Classe, observando-se decréscimo de quatro pontos para os demais cargos.
Art. 5? A tabela de remuneração dos cargos de natureza
especial, de que trata o art. 2? da Lei n? 8.162(31, de 8 de janeiro
(3) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):25, jan.rfev. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1091-1105, maio/jun. 1991.
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de 1991, e a referente aos juízes do Tribunal Marítimo, serão as
constantes dos Anexos III e IV desta medida provisória.
Art. 6? A tabela de remuneração dos cargos em comissão
do Grupo- Direção e Assessoramento Superiores (DAS) passa a
ser a do Anexo V desta medida provisória.
Art. 7? Ao servidor nomeado para cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), facultar-seá optar pela remuneração do cargo ou emprego do qual é titular,
percebendo, também, vinte por cento do vencimento do cargo
comissionado e, integralmente, a respectiva representação.
Art. 8? Aos ocupantes de cargo de Ministro de Estado, será facultado optar pela remuneração:
I - de Membro do Congresso Nacional, em se tratando de
Deputado Federal ou Senador;
II - do cargo ou emprego de que seja titular, na União, no
Estado, no Distrito Federal, no Município, ou nas respectivas
autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades
de economia mista.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso lI, O Ministro de
Estado perceberá cinqüenta e cinco por cento da remuneração
do cargo de Ministro.
Art. 9? A nenhum servidor militar da União, da ativa ou
na inatividade, poderão ser pagos, mensalmente, remuneração
ou provento de importância superior ao valor atribuído, em espécie, a qualquer título, como remuneração, ao cargo de Ministro de Estado.
Parágrafo único. Excluem-se, do teto de rernuneração aludido neste artigo, as seguintes vantagens:
I
gratificação por tempo de serviço;
11
indenização de compensação orgânica;
IlI
indenização de moradia;
IV
indenização de localidade especial;
V - ajuda de custo, diárias, indenização de transporte;
VI - gratificação de Natal, adicional de férias, saláriofamília e auxílio-funeral.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1091·1105, maio/jun. 1991.
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Art. 10. O limite máximo de remuneração mensal será observado, nas hipóteses de acumulação constitucionalmente admitida, em relação a cada cargo, emprego ou função.
Art. 11. Aplicar-se-ão, aos beneficiários de pensões militares, as disposições da presente medida provisória.
Art. 12. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1~ de maio
de 1991, revogadas as disposições em contrário, especialmente
a Lei n? 7.374 141, de 30 de setembro de 1985, e o art. 3? da Lei n?
8.162, de 8 de janeiro de 1991.
Brasília, 29 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Marcílío Marques Moreira

(4) Coleção das Leis. Brasflia.tvl.Iêl., out.ldez. 1985.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1091·1105, rnaio/Iun. 1991.
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ANEXO I A MEDIDA PROVISÚRIA N? 296,
DE 29 DE MAIO DE 1991
Anexo I da Lei n? 7.923 - 12.12.89
Tabela de Vencimentos Aplicáveis aos Cargos do
Sistema de Classificação de Cargos Instituídos
pela Lei n? 5.645170
Nível Superior
Referência
Cr$
01
02
03
O,
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

112.527,35
116.150,82
119.890,69
123.751,14
127.735,53
131.848,49
136.093,69
140.475,56
144.998,91
149.667,41
154.486,76
159.460,93
164.595,11
169.894,89
175.365,25
181.011,72
186.840,01
192.856,14
199.065,43
205.475,16
212.091,30
218.920,55
225.969,53
233.245,76
240.755,99

Nível Intermediário
Referência
Crs
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nível Auxiliar
Referência
Crs

67.516,44
69.386,10
71.307,96
73.283,26
75.312,79
77.398,56
79.542,08
81.745,31
84.009,26
86.335,95
88.726,89

03
O,
05
06
07
08

91.184,60

"

93.709,95
96.305,82
98.973,42
101.714,58
104.531,93
107.426,99
110.402,85
113.460,71
116.603,40
119.833,25
123.152,17
126.563,11

09

10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

45.760,96
46.762,67
47.786,84
48.833,07
49.902,60
50.995,12
52.111,99
53.252,71
54.419,09
55.610,26
56.827,95
58.072,39
59.344,42

60.643,41
61.971,78
63.328,79
64.715,39
66.132,50
67.580,83
69.060,39
70.572!42
72.117,68
73.697,16
75.311,15
76.960,07
78.645,60
80.367,13
82.127,55
83.925,93
85.763,13

Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1091-1105, maio/jun. 1991.
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ANEXO 11 A MEDIDA PROVISÓRIA N? 296,
DE 29 DE MAIO DE 1991
Tabela de Escalonamento Vertical
Posto ou Graduação

Indice

Soldo

1000
940

885

174.916,20
164.421,30
154.800,90

810
750
689

141.682,20
131.187,30
120.517,50

612

107.049,00

524
470

91.656,30
82.210,80

424

74.164,50
17.316,90

Oficias Generais

Almirante, Marechal e Marechal do Ar
.
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro
,............
.
.
Vice-Almirante. General-de-Divísão e Major-Brigadeiro
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro.
Oficiais Superiores

Capitão-de-Mar-e-Guerra e CoroneL.
Capitão-de'Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major.

.
.

.

Oficiais Intermediários
Capitão-Tenente e Capitão.

Oficiais Subalternos
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

.
.

Praças Especiais
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial.

Aspirante e Cadete (último ano).
Aspirante e Cadete (demais anos), Alunos do Centro de Formação
de Oficiais da Aeronáutica e aluno de órgão de Formação de Oficiais da Reserva
.
Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(ultimo ano) e Grumete
.
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes
(demais anos)
Aprendiz-Marinheiro

99

45

10.495,20
7.871,40

40

6.996,90

31
18

5.422,50
3.148,50

424
378
340
304
226
218
53

74.164,50
66.118,50
59.471,70
53.174,70
39.531,30
38.131,80
9.270,60

208
194

36.382,80
33.933,90

60

Praças Graduados
Suboficial e Subtenente ..
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento ..
Terceiro-Sargento
Taífeiro-Mor .
Cabo (engajado) .
Cabo (não engajado)
Demais Praças
Taífeiro-de-Ir Classe
Tuífeiro-de-â- Classe "

.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1091-1105. maio/jun. 1991.

1097
Posto ou Graduação

Indice

Marinheiro, Soldado-Fuzileiro-Naval e Soldado-de-f" Classe (especializados, cursados e engajados), Soldado Clarim ou Corneteiro-de-Lê Classe e Soldado Pára-quedist.a (engajado).
Marinheiro, Soldado-Fuzileiro-Naval e Soldado-de-Ir Classe (não
especializado) . . .
.
.
Soldado-Clarim ou Corneteíro-de-ã- Classe .....
Soldado do Exército e Soldado-de-ãt Classe (engajado) e Soldado Clarim ou Corneteiro-de-Sê Classe.
.
.
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta e Soldado-de-â- Classe (não engajado)
.

Soldo

130

22.739,10

105
89

13.366,30
15.567,60

69

12.069,30

31

5.422,50

ANEXO UI À MEDIDA PROVISÓRIA N? 296,
DE 29 DE MAIO DE 1991
Cargos e Natureza Especial
(Art. 2? da Lei n? 8.162, de 8 de janeiro de 1991)
Denominação

Vencimento
Mensal

%

Representação
Mensal

Retribuição
Mensal

303.678,50

100

303.678,50

607.357,00

303.678,50
303.678,50

100
100

303.678,50
303.678,50

607.357,00
607.357,00

303.678,50

100

303.678,50

607.357,00

303.678,50

100

303.678,50

607.357,00

280.695,00

100

280.695,00

561.390,00

257.762,50

100

257.762,50

515.525,00

257.762,50
257.762,50

100
100

257.762,50
257.762,50

515.525,00
515.525,00

Consultor-Geral da República
Secretário-Geral da Preso da
República
Chefe do Gabinete Militar
Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas
Chefe Gab. Pessoal Presidente da
República
Secretários Seco Presidência
da República
Secretário-Executivo
Subsecretário-Geral
Secretaria-Geral/PR
Secretários-Gerais do MRE

ANEXO IV À MEDIDA PROVISÓRIA N? 296,
DE 29 DE MAIO DE 1991
Tribunal Marítimo
Denominação
Juiz·Presidente
Juiz

Vencimento
Mensal

%

155.178,78
155.178,78

190
175

Represen-

Gratifi-

tacao
Mensal

cação

294.839,68
271.562,86

35.914,55
35.914,55

Retribui,00

Mensal
485.933,01
462.656,19
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ANEXO V A MEDIDA PROVISORIA N? 296,
DE 29 DE MAIO DE 1991
Grupo-Direção e Assessoramento Superior (DAS)
Tabela de Retribuição
Nível

Vencimento

C,.

%

DAS-5

122.650,00
142.985,00
166.515,00
196.212,00
227.539,00

DAS-fi

263.427,00

60
70
75
80
85
90

DAS"1

DAS-2
DAS·3
DAS-4

Representação

Retr-ibuição

73.590,00
100.089,50

196.240,00
243.074,50
291.401,25
353.181,60

C,.

124.886,25
156.969,60
193.408,15
237.084,30

C,.

420.947,15
500.511,30

MEDIDA PROVISORIA N? 297, DE 28 DE JUNHO
DE 1991
Dispõe sobre Os impostos e contribuições federais, disciplina a utilização de cruzados novos, dá nova redação ao art. 9:' da
Lei n.0 8.177(1), de 1.° de março de 1991, e dá

outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Do Imposto sobre Produtos Industrializados
Art. 1? Os valores do Imposto sobre Produtos Industrializados dos produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), de que
tratam os arts. I?, 2? e 3? da Lei n? 7.798(21, de 10 de julho de
1989, vigentes nesta data, fixados em cruzeiros, poderão ser alterados pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
tendo em vista o comportamento do mercado na comercialização
desses produtos.
Coleção das Leis. Brasília, 183(2):515, mar.labr. 1991.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1463, jul./ag. 1989.

(1)
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§ 1? A alteração de que trata este artigo poderá ser feita
até o limite que corresponder ao que resultaria da aplicação da
alíquota a que o produto estiver sujeito na Tipi sobre o valor
tributável.
§ 2? Para efeito do parágrafo anterior, o valor tributável é
o preço normal de uma operação de venda sem descontos ou
abatimentos. para terceiros que não sejam interdependentes ou
distribuidores, nem empresa interligada, coligada, controlada
ou controladora (Decreto-lei n? 1.950(31, de 14 de julho de 1982,
art. lO, § 2?, e Lei n:' 6.404(41, de 15 de dezembro de 1976, art.
243, §§ 1? e 2?).

CAPÍTULO II
Do Pagamento de Impostos e Contribuições
Art. 2? Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta medida provisória, os pagamentos dos tributos e contribuições relacionados a seguir, deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I - Imposto sobre Produtos Industrializados, até o quinto dia subseqüente à quinzena em que ocorrerem os fatos geradores;
II - Imposto de Renda Retido na Fonte:
a) até o dia subseqüente ao da ocorrência do fato gerador;
b) na data da remessa ao exterior, no caso de rendimentos
de residentes ou domiciliados no exterior, quando a remessa
ocorrer antes do fato gerador;
UI - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários:
a) até o quinto dia da quinzena subseqüente à de ocorrência
dos fatos geradores, no caso de aquisição de ouro, ativo financeiro;
b) até o dia seguinte àquele em que ocorrer a cobrança ou o
registro contábil do imposto, nos demais casos;
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):1, jul./set. 1982.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out.ldez. 1976.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1091-1105, maio/jun, 1991.
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IV - Contribuições para o Finsocial, o PIS/PASEP e sobre o Açúcar e o Álcool, até o quinto dia do mês subseqüente ao
de ocorrência dos fatos geradores.
CAPÍTULO UI
Dos Débitos para com a Fazenda Nacional
Art. 3? Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza
para com a Fazenda Nacional, incidirão:
I - a Taxa Referencial Diária (TRD) acumulada, calculada desde o dia em que o débito deveria ter sido pago, até o dia
anterior ao do seu efetivo recolhimento; e
II - multa de mora de trinta por cento, sendo reduzida de
acordo com a seguinte tabela:
Dias transcorridos entre o vencimento do débito e o dia do
seu pagamento.
Multa aplicável
De 31 a 60 dias
20%
de 16 a 30 dias
10%
até 15 dias
3%
Art. 4? Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
I - de oitenta por cento sobre a totalidade ou diferença
de imposto devido, nos casos de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - de duzentos e quarenta por cento sobre a totalidade
ou diferença de imposto devido, nos casos de evidente intuito
de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n? 4.502 (5) , de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1? Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à
intimação para prestar esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II passarão a ser de cento e vinte por cento e
trezentos e sessenta por cento, respectivamente.
§ 2? Será concedida redução de cinqüenta por cento da
multa ao contribuinte que, notificado do lançamento de ofício,
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):152, out.ldez. 1964.
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1091-1105, maio/jun. 1991.
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efetuar o pagamento do débito, no prazo legal, abdicando do direito de impugnação ou recurso.
§ 3? Se houver impugnação tempestiva, a redução de que
trata o parágrafo anterior será concedida se o pagamento do débito for efetuado dentro de trinta dias da ciência da decisão de
primeira instância.
Art. 5? Para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União, o débito será atualizado pelo BTN Fiscal desde a data
do respectivo vencimento até a data de extinção desta e acrescido da TRD acumulada pelo prazo remanescente até o primeiro
dia do mês em que ocorrer a inscrição, e da Taxa Referencial
(TR), após essa data até a do pagamento, acrescido do encargo
legal de que tratam o art. 1? do Decreto-Lei n? 1.025(6), de 21 de
outubro de 1969, o art. 3? do Decreto-Lei n? 1.569 171, de 8 de
agosto de 1977, na redação dada pelo art. 12 do Decreto-Lei n?
2.163 181, de 19 de setembro de 1984, e o art. 3? do Decreto-Lei n?
1.645 191, de 11 de dezembro de 1978.
Art. 6? Sobre os débitos de que trata o artigo anterior,
quando parcelados, continuará a incidir a TR sobre o respectivo
saldo devedor.
Parágrafo único. No caso de parcelamento deferido até 31
de janeiro de 1991, o débito expresso em quantidade de BTN
Fiscal será convertido em cruzeiros, com base no valor do BTN
Fiscal de Cr$126,8621, observado o disposto neste artigo.
CAPÍTULO IV
Da Utilização de Cruzados Novos
Art. 7? Os cruzados novos depositados no Banco Central
do Brasil, de acordo com o disposto no art. 9? da Lei n:' 8.024(10),
de 12 de abril de 1990, poderão ser utilizados no pagamento total ou parcial:
(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):746, out.Zdez , 1969.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (5):11, jul.v set, 1977.
(8) Coleçso das Leis. Brasília. (5):19, jul.Zset. 1984.
(9) Coleção das Leis. Brasília. (7):25, out.Zdez. 1978.
(10) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):724, mar.vabr. 1990.
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1091-1105, maío/jun. 1991.
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I - de débitos, de qualquer origem ou natureza, vencidos
até 31 de dezembro de 1990, junto:
a) à Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa
da União, ajuizados ou não;
b) aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às
respectivas autarquias, fundações públicas e instituições financeiras públicas;
c) ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras
públicas federais;
di ao Instituto Nacional de Seguro Social e às demais autarquias e fundações públicas federais; e
e) ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

U - do preço de aquisição:
de bens imóveis da União, inclusive do domínio útil na
constituição de aforamento de terrenos de marinha;
b) de materiais inservíveis ou outros bens móveis, de propriedade da União;
c) de bens móveis ou imóveis, de propriedade das autarquias e fundações públicas federais;
di de bens móveis ou imóveis, de propriedade dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios ou de suas autarquias, fundações públ icas e instituições financeiras públicas;
a)

UI - de saldos devedores de financiamentos habitacionais, enquadrados ou não nas condições do Sistema Financeiro
da Habitação, contraídos junto a instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
§ I? Para os fins do disposto neste artigo, fica permitida a
transferência de titularidade de cruzados novos entre pessoas
físicas ou entre pessoas físicas e jurídicas, atendidos os requisitos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
§ 2? Nos casos de que trata o caput deste artigo, o pagamento importará a transferência de titularidade dos cruzados
novos, do devedor para o ente credor ou alienante, os quais permanecerão depositados no Banco Central do Brasil, até a respectiva conversão em cruzeiros, nos prazos previstos nos arts.
5?, 6? e 7? da Lei n? 8.024, de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1091-1105, maío/Iun. 1991.
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§ 3? Nos casos a que se referem a alínea b do inciso I e a
alínea d do inciso 11, o pagamento dependerá de autorização na
competente lei estadual ou municipal e, sendo o caso, da assembléia geral de acionistas.
§ 4? Na hipótese do parágrafo anterior, os cruzados novos
poderão ser utilizados, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios, e respectivas autarquias, fundações públicas e
instituições financeiras públicas, no pagamento total ou parcial
de débitos, vencidos até 31 de dezembro de 1990, junto aos entes
referidos nas alíneas a, c. d e e do inciso I.

CAPÍTULO V

Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 8? Os valores relativos a penalidades, constantes da
legislação em vigor, convertidos em cruzeiros, nos termos do
art. 21 da Lei n? 8.178 tlll, de I? de março de 1991, ficam elevados em setenta por cento.
Parágrafo único. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá, mediante portaria, promover o arredondamento, dos valores decorrentes da aplicação do disposto neste
artigo.
Art. 9? As pessoas juridicas que,' de acordo com o balanço

encerrado, em relação ao último período-base, possuírem patrimônio liquido superior ao equivalente a Cr$250.000.000,OO, e utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficarão
obrigadas a manter em meio magnético ou assemelhado, à disposição da autoridade fiscal, os respectivos registros, arquivos
e sistemas operacionais, até que ocorra a extinção do direito de
a Fazenda Pública constituir os créditos tributários decorrentes
das operações a que se referem.
§ I? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
com base em critérios vinculados à racionalidade e capacidade
de fiscalização, poderá reduzir ou aumentar, em até cinqüenta
(U) Coleção das Leis. Brasília. 183(2):530. mar.labr. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1091-1105. maio/jun. 1991.
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por cento, o limite do valor do patrimônio líquido, bem como reduzir o mencionado prazo, nas hipóteses que especificar.
§ 2~ O Departamento da Receita Federal poderá expedir
os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que
os registros em meio magnético ou assemelhado, e respectivos
arquivos e sistemas operacionais, deverão ser apresentados à
autoridade fiscal.
Art. 10. A inobservância do disposto no artigo precedente
acarretará a imposição das seguintes penalidades:
I - multa de um por cento do valor da receita da pessoa
jurídica no período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e arquivos em meios magnéticos ou assemelhados;
II - multa de dez por cento sobre o valor da operação,
aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
solicitadas;
III - multa equivalente a Cr$100.000,OO, por dia de atraso,
aos que não cumprirem o prazo estabelecido para entrega à autoridade fiscal dos registros. arquivos e sistemas operacionais.
Art. 11. A multa de que trata o inciso III do artigo anterior aplica-se também no caso da não apresentação do livro ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário (livro Razão).
Art. 12. O pagamento da contribuiçâo para o PIS/Pasep
relativa aos fatos geradores ocorridos no mês anterior e no mês
da publicaçâo desta medida provisória será efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao de sua publicaçâo.
Art. 13. O art. 9~ da Lei n:' 8.177 11 21, de 1~ de março de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9~ A partir de fevereiro de 1991, incidirá a TRD
sobre as multas, os débitos de qualquer natureza para com
a Fazenda Nacional, com o Fundo de Participação PISPasep e sobre os passivos de empresas concordatárias, em
falência e de instituições em regime de liquidação extrajudicial, intervenção e administração especial temporária.»

(l2) Coleção das Leis. Brasília, 183(2}:515. mar.labr. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1091-1105, maio/jun. 1991.

1105
Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revoga-se o art. 57 da Lei n? 7.799 1131, de 10 de julho de 1989.
Brasília, 28 de junho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira

(13) Coleção das Leis. Brasília. 181(4):1470, iul.Zago. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1091-1105. maio/um. 1991..

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso IX, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 101, DE 1991

Aprova as Contas do Governo da República, relativas ao exercício financeiro de
1988.

Art. 1? São aprovadas as contas do Senhor Presidente da
República, relativas ao exercício financeiro de 1988, conforme o
disposto nos arts. 49, inciso IX; 71, inciso I, e 166, § 1?, inciso I,
in fine, da Constituição Federal.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de maio de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1107-1152, maio/jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 102, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão ao
Sistema Canaã de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na
Cidade de Ceriecice, Estado do Espírito
Santo.

Art. 1~ Ê aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
98.384, de 9 de novembro de 1989, que outorga concessão ao Sistema Canaã de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Cariacica, Estado do
Espírito Santo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 15 de maio de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 103, DE 1991
Aprova a indicação, por parte do Presidente da República, de membro efetivo da
Comiesõo Diretora do Programa Nacional
de Deseetetizeçeo.

Art. I? E aprovada, nos termos do art. 5? da Lei n? 8.031,
de 12 de abril de 1990, a indicação do Dr. Oscar Dias Corrêa Junior para integrar, como membro efetivo, a Comissão Diretora
do Programa Nacional de Desestatização.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio/Iun. 1991.
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Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 29 de maio de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 104, DE 1991
Aprova o texto do Acordo-Quadro de
Cooperação Econômica, Industrial. Científico-Tecnológica, Técnica e Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Italiana, em Roma, a 17 de outubro de 1989.

Art. I? É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial, Científico-Tecnológica, Técnica e
Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, a 17 de outubro de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 4 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

o texto do acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN.
(seção lI), de 5.6.1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1107-1152, maio/jun.l991. .
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 105, de 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 10 de agosto de 1989. a concessão
da Rauland Publicidade e Negócios Ltda..
outorgada através do Decreto n? 83.635, de
27 de junho de 1979, para explorar, na Cidade de Castanhal, Estado do Pará, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Art. I? E aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 10 de agosto de 1989, a concessão da Rauland Publicidade
e Negócios Ltda., outorgada através do Decreto n? 83.(135, de 27
de junho de 1979, para explorar, na Cidade de Castanhal, Estado do Pará, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,a que se refere o Decreto n? 98.951,
de 15 de fevereiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 106, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 10 de agosto de 1988. a concessão
da Rádio Santelenense Ltda. outorgada
através do Decreto n? 81.908, de 10 de julho
de 1978, para explorar, na Cidade de Santa
Helena de Goiás, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusã.o sonora em onda média.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1107-1152, maio/jun. 1991.
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Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos. a partir de 10 de agosto de 1988, a concessão da Rádio Santelenense
Ltda. outorgada através do Decreto n? 81.908, de 10 de julho de
1978, para explorar, na Cidade de Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás, Sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o Decreto n? 98.794,
de 4 de janeiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 107, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Empresa de Televisão João Pessoa Ltda.
para explorar serviço de radiodifusào de
sons e imagens, na Cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
99.127, de 9 de março de 1990, que outorga concessão à Empresa
de Televisão João Pessoa Ltda. para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de João Pessoa, Estado da
Paraíba.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, rnaío/jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 108, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Jornal de Ubatá Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de reâiodiiueeo sonora.
em onda média, na Cidade de Ubatã, Estedo da Bahia.

Art. I? É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio
J ornai de Ubatã Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Ubatã, Estado da Bahia, a que se refere o Decreto n? 99.057, de 7 de março de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 109, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Radiodifusão Carvalho & Martins Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de reâíoâitusão sonora em freqüência modulada. na Cidade de lteiobi, Estado de Seo Paulo.

Art. 1? E aprovado o ato que outorga permissão à Radiodifusão Carvalho & Martins Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem dirieto de exclusividade, serviço de radiodifusão
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio/jun. 1991.

1113
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Itajobi, Estado
de São Paulo, a que se refere a Portaria n? 65, de 6 de março de
1990, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 110, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão â
Radiodifusora Resplendor Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade
de Resplendor, Estado de Minas Gerais.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádiodifusora Resplendor Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Resplendor, Estado
de Minas Gerais, a que se refere a Portaria n? 22, de I? de fevereiro de 1990, do Ministro de. Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1107-1152, maio/jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 111, DE 1991
Aprova o ato que outorga permiesso à
Líder Rádio e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusãO sonora em freqüência modulada, na Cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Líder
Rádio e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 112, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Tropical AM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Luziânie, Estado de Goiás.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Tropical AM Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Luziânia, estado de Goiás, a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1107-1152, maio/jun. 1991.
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que se refere a Portaria n? 9, de 9 de janeiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 113, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos a
partir de 20 de fevereiro de 1985, a conces-

são da Sociedade Rádio Blumeneu Ltda. outorgada através do Decreto n.O 55.206, de
14 de dezembro de 1964, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Art. I? Ê aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 20 de fevereiro de 1985, a concessão da Sociedade Rádio
Blumenau Ltda. outorgada através do Decreto n? 55.206, de 14
de dezembro de 1964, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda médía., na Cidade
de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a que se refere o Decreto n? 99.133, de 9 de março de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1107-1152, maío/jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 114, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 17 de novembro de 1988. a concessão da Rádio Vanguarda do Vale do Aço
Ltda. outorgada através do Decreto nf'
82.317, de 25 de setembro de 1978, para explorar, na Cidade de Ipatinga, Estado de
Minas Gerais, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda'
média.

Art. l? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 17 de novembro de 1988, a concessão da Rádio Vanguarda
do Vale do Aço Ltda. outorgada através do Decreto n? 82.317,
de 25 de setembro de 1978, para explorar, na Cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o
Decreto n? 98.952, de 15 de fevereiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 115, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Cultura de Quixadá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Ouixede, Estado
do Ceará.

Art. I? É aprovada a outorga de concessão à Rádio Cultura de Quixadá Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, na
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maío/Iun. 1991.
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Cidade de Quixadá, Estado do Ceará, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o Decreto n? 99.115, de 9 de março de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 116, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 8 de fevereiro de 1988, a concessão da Rádio Ditueors de Três Passos Ltda.
outorgada através do Decreto n? 61.818, de
4 de dezembro de 1967, para explorar. na cidade de Três Passos, Estado do Rio Grande
do SuL sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusã.o sonora em onda média.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 8 de fevereiro de 1988, a concessão da Rádio Difusora de
Três Passos Ltda. outorgada através do Decreto n? 61.818, de 4
de dezembro de 1967, para explorar, na Cidade de Três Passos,
Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o
Decreto n? 98.870, de 24 de janeiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152. maio/Iun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XlI, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 117, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Gíruá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Gírue, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 1? É aprovado o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Giruá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Giruá, Estado do Rio
Grande do Sul, a que se refere o Decreto n? 98.436, de 23 de novembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XlI, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 118, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão 8:
Rádio Cidade FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de rsdiodítueso sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina.

Art. 1? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Cidade FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freCol. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1107-1152, maio/jun. 1991.
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quencia modulada, na Cidade de Concórdia, Estado de Santa
Catarina, a que se refere a Portaria n? 24, de I? de fevereiro de

1990, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 119, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Rainha FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Bento
Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 1? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Rainha FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do
Rio Grande do Sul, a que se refere a Portaria n? 68, de 7 de
março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1107-1152, maio/jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o se·
guinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 120, DE 1991
Aprova o ato que-renova por dez anos,
a partir de 19 de maio de 1987, a concessão
da Rádio Educação e Cultura de Sertéozinho Ltda. outorgada através da Portaria n?
366, de 2 de maio de 1977, para explorar. na
Cidade de Sertõozinbo, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de.
redioâituseo sonora em onda média.

Art. I? E aprovado ato que renova, por dez anos, a partir
de 19 de maio de 1987, a concessão da Rádio Educação e Cultuo
ra de Sertãozinho Ltda. outorgada através da Portaria n? 366,
de 2 de maio de 1977, para explorar, na Cidade de Sertãozinho,
Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o Decreto
n? 98.859, de 23 de janeiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entre em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o se·
guinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 121, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 30 de julho de 1985, 8 concessiio
da Rádio A Tribuna de Santos Ltda. outorgada através do Decreto n? 55.874, de 29 de
março de 1965 para explorar, na Cidade de
Santos, Estado de São Paulo, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sanare em onda média.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1107-1152. maio/jun. 1991.
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Art. I? E aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 30 de julho de 1985, a concessão da Rádio A Tribuna de
Santos Ltda., outorgada através do Decreto n? 55.874, de 29 de
março de 1965 para explorar, na Cidade de Santos, Estado de
São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o Decreto n? 69.051,
de 7 de março de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 122, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio FM Nioueíãndie Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusào sonora
em freqüência modulada, na Cidade de Niquelândia, Estado de Goiás.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
FM Niquelândia Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Niquelândia, Estado de
Goiás, a que se refere a Portaria n? 49, de 23 de fevereiro de
1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3),:1107.1152, maio/jun.1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 123, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Jornal de São José dos Quatro Marcos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusàO sonora em onda média na
Cidade de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso.

Art. I? Ê aprovado o ato que outorga concessão à Rádio
J ornai de São José dos Quatro Marcos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusívidade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São José dos
Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, a que se refere o Decreto n? 99.046, de 7 de março de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 124, DE 1991
Aprova o ato que renova, a partir de 3
de janeiro de 1989. a permissão outorgada à
Rádio Cultura de Assis Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade
de Assis, Estado de São Paulo.

Art. I?

É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 150,

de 12 de setembro de 1989, do Ministro de Estado das ComuniCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183/3):1107-1152, maio/jun. 1991.
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cações, que renova por dez anos a permissão outorgada à Rádio
Cultura de Assis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Assis, Estado de
São Paulo.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 125, DE 1991
Aprova o ato que outorga à RBS TV
Santa Rosa Ltda. para explorar serviço de
Radiodifusão de sons e imagens, na Cidade
de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do
Sul.

Art.- I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
99.074, de 8 de março de 1990, que outorga concessão à RBS TV
Santa Rosa Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152. maio/jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 126, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissiio à
Energia FM de Tremembé Ltda. para explorar serviço de redioâitusõo sonora na
Cidade de Tremeinbé, Estado de São Paulo.

Art. I? E aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 80,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Energia FM de Tremembé Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em Tremembé, Estado de
São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 127, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 29 de dezembro de 1988, a concessão da Rádio Ituporanga Ltda. outorgada através da Portaria n:' 1.358, de 22 de dezembro de 1978, para explorar, na Cidade
de Ituporanga, Estado de Santa Catarina,
sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 29 de dezembro de 1988, a concessão da Rádio Ituporanga
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1107-1152, maio/Iun. 1991.
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Ltda. outorgada através da Portaria n? 1.358, de 22 de dezembro
de 1978, para explorar, na Cidade de Ituporanga, Estado de
Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, a que se refere o Decreto n?
98.918, de I? de fevereiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 128, DE 1991
Aprova o ato que outorga permíeeeo à
Rádio FM Rubiataba Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada. na Cidade de Rubiataba, Estado de Goiás.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
FM Rubiataba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Rubiataba, Estado de Goiás, a
que se refere a Portaria n? 64, de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1107-1152, maio/jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 129, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Televisão Vanguarda Ltds. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonorà em freqüência modulada, na Cidade
de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.

Art. i? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Televisão Vanguarda Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Cornélio Procópio,
Estado do Paraná, a que se refere a Portaria n? 14, de 19 de janeiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo O seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 130, DE 1991
Aprova o ato que renova, de acordo

com o § 3? do art. 33 da Lei n:' 4.117, de 27
de agosto de 1962, por dez anos, a partir de
16 de março de 1989. a permissl10 outorgada
à Rádio Atlãntida FM de Florianópolis
Ltda. através da Portaria n.o 297, de 12 de
março de 1979, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio/jun. 1991.
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Art. 1? E aprovado o ato que renova, de acordo com o § 3?
do art. 33 da Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 16 de março de 1989, a permissão outorgada à Rádio
Atlântida FM de Florianópolis Ltda. através da Portaria n? 297,
de 12 de março de 1979, para explorar, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, a que se refere a Portaria n? 3, de 2 de
janeiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 131, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à.
Rádio Vale do Potengi Ltda. para explorar,
pejo prazo de dez anos, sem direito de exclusividede, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de São Paulo do
Potengi, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. I? É aprovado. o ato que outorga concessão à Rádio
Vale do Potengi Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora -em onda média, na Cidade de São Paulo do Potengi, Estado do Rio
Grande do Norte, a que se refere o Decreto n? 98.950, de 15 de
fevereiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183{3}:1107-1152. maío.Zlun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 132, DE 1991
Aprova o ato Que renova por dez anos,
a partir de 1? de maio de 1983, a concessão
da Rádio Cereie de Anápolis Ltda. outorgada através do Decreto n? 44.062, de 23 de julho de 1958, para explorar, na cidade de
Anápolis, Estado de Goiás, sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de I? de maio de 1983, a concessão da Rádio Carajá de Anapolis Ltda. outorgada através do Decreto n? 44.062, de 23 de julho de 1958, para explorar, na Cidade de Anapólís, Estado de
Goiás, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão SOM
nora em onda tropical, a que se refere o Decreto n? 98.872, de 24
de janeiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 133, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 25 de novembro de 1987, a concessão da Rádio Regional Ltda. outorgada
através do Decreto n? 80.449, de 28 de setembro de 1977, para explorar, na cidade de
Santo Cristo, Estado do Rio Grande do Sul,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio.Zjun. 1991.
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Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
98.861, de 23 de janeiro de 1990, que renova por dez anos, a partir de 25 de novembro de 1987, a concessão da Rádio Regional
Ltda. outorgada através do Decreto n? 80.449, de 28 de setembro
de 1987, para explorar, na cidade de Santo Cristo, Estado do
Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que O CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 134, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 21 de dezembro de 1989, a concessão da Rádio União de Céu Azul Ltda.
outorgada através da Portaria n? 890, de 13
de dezembro de 1979. para explorar, na cidade de Céu Azul, Estado do Paraná, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
98.860, de 23 de janeiro de 1990, que renova por dez anos, a partir de 21 de dezembro de 1989, a concessão da Rádio União de
Céu Azul Ltda. outorgada através da Portaria n? 890, de 13 de
dezembro de 1979, para explorar, na Cidade de Céu Azul, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152. maio.v'jun. 1991.
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Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 135, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada para executar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Barbacena, Estado

de Minas Gerais.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 117,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada com fins exclusivamente educativos, na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183{3}:ll07-1l52. maio.Zjun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 136, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Cultura de Castelo FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na
Cidade de Castelo, Estado do Espírito

Santo.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 48,
de 23 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Cultura de Castelo FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 137, DE 1991
Aprova o ato a que se refere o Decreto
n? 98.476, de 6 de dezembro de 1989, que outorga concessão à Televisão Londrina Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na Cidade de
Londrina, Estado do Paraná.

Art. I? Ê aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
98.476, de 6 de dezembro de 1989, que outorga concessão à TeleCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1107-1152, maío.Ziun. 1991.
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visão Londrina Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora de
sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Estado do
Paraná.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 138, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Cultura FM Stéreo Som Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Inhumas, Estado de Goiás.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 63,
de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Cultura FM Stéreo Som Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Inhumas, Estado de Goiás.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1107-1152. maio./jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 139, DE 1991
Aprova o ato que renova, a partir de 21
de janeiro de 1987, a permissão outorgada à
Rádio Difusora de Pirassununga Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na
Cidade de Pirassununga, Estado de São
Paulo.

Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 38,
de 13 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações. que renova por dez anos a permissão outorgada à Rádio
Difusora de Pirassununga Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na Cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 140, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão iJ.
Rádio Modelo Ltde. para explorar serviço
de radiodifusão sonora, na Cidade de Modelo, Estado de Santa Catarina.

Art. 1? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 112,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das ComunicaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio./jun. 1991.
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ções, que outorga permissão à Rádio Modelo Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Modelo, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 141, DE 1991
Aprova o ato que outorga pennissiJo à
Rádio Vizinhança FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade
de Dois Vizinhos. Estado do Paraná.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 116,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Vizinhança FM Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio./jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 142, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
S.A. Correio Braziliense para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
Cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
98.948, de 15 de fevereiro de 1990, que outorga concessão à S.A.
Correio Braziliense para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 143, DE 1991
Aprova o ato que renova, de acordo
com o § 3? do art. 33 da Lei n? 4.117, de 27
de agosto de 1962, por dez anos, a partir de
15 de outubro de 1986,8 permissão outorgada à Rede Gaúcha - Zero Hora de Comunicações Ltda. através da Portaria n:' 1.151,
de 6 de outubro de 1976, para explorar na
Cidade de Brasília, Distrito Federal, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152. maio./jun. 1991.
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Art. 1? É aprovado o ato que renova, de acordo com o § 3?
do art. 33 da Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 15 de outubro de 1986, a permissão outorgada à Rede
Gaúcha -- Zero Hora de Comunicações Ltda. através da Portaria n? 1 151. de ~ de outubro de 1976, para explorar, na Cidade
de Brasília, Distrito Federal, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, a que se refere a Portaria n? 2, de 2 de janeiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 144, DE 1991
Aprova os atos que outorgam permissão
à Sigma Radiodifusão Ltda. e à Brasília
Comunicação Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de
Brasília, Distrito Federal.

Art. I? São aprovados os atos constantes das Portarias
n?s 270, de 28 de dezembro de 1989, e 16, de 24 de janeiro de
1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorgam
permissão à Sigma Radiodifusão Ltda. e à Brasília Comunicação Ltda. para explorarem. pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio.Ziun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 145, DE 1991
Aprova o ato que renova, a partir de 15
de janeiro de 1989, a concessão outorgada à

Rádio Líder do Vale Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade
de Herval D'Oeste, Estado de Santa
Catarina.

Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
97.699, de 27 de abril de 1989, que renova por dez anos a concessão outorgada à Rádio Líder do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Herval
D'Oeste, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 146, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundeçeo Cultural Riograndense para expIorar serviço de radiodifusão. sonora, na
Cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande
do Sul.

Art. I? E aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 108,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das ComunicaCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maío.Zjun. 1991.
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ções, que outorga permissão à Fundação Cultural Riograndense
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusiví-

dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 147, DE 1991
Aprova o ato que outorga permiseüo à
Rádio FM Corumbá Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na Cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 50,
de 23 de fevereiro de 1990, que outorga permissão à Rádio FM
Corumbá Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Reo. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1107-1152, maio.Zjun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 148, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio das Três Fronteiras Ltda. para explorar serviço de reâíoditueeo sonora, na
Cidade de Campos Sales, Estado do Ceará.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
99.082, de 8 de março de 1990, que outorga concessão à Rádio
das Três Fronteiras Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Campos Sales, Estado do
Ceará.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 149, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda. pera explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cio
dade de Coxim, Estado do Mato Grosso do
Sul.

Art. 1? E aprovado o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda. para explorar, pelo prazo de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio.Zjun. 1991.
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dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Coxim, Estado
do Mato Grosso do Sul, a que se refere a Portaria nf' 41, de 20
de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 150, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio FM Princesa Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
FM Princesa Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe,
a que se refere a Portaria n? 25, de I? de fevereiro de 1990, do
Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, 11 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio.v'jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 151, DE 1991
Aprova o ato que renova por dez anos,
a partir de 12 de novembro de 1989,.8 concessão da Rádio Humaitá Ltda. outorgada
através do Decreto n.O 84.026, de 25 de setembro de 1979, paTa explorar na Cidade de
Campo Mourão. Estado do Paraná. sem di-

reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 12 de novembro de 1989, a concessão da Rádio Humaitá
Ltda. outorgada através do Decreto n? 84.026, de 25 de setembro
de 1979, para explorar na Cidade de Campo Mourão, Estado do
Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, a que se refere o Decreto n:' 99.049, de 7
de março de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 152, DE 1991
Aprova o ato Que renova, a pertir de 19
de setembro de 1988, a concessão à RBC Rede Bebiene de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na
Cidade de Feira de Santana, Estado da

Bahia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio.ljun. 1991.
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Art. I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
98.432, de 23 de novembro de 1982, que renova, por dez anos a
concessão outorgada à RBC - Rede Bahiana de Comunicação
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Feira de Santana, Estado da
Bahia.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO N? 153, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Objetiva I Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais.

Art. I? É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio
Objetiva I Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Paraguaçu, Estado de Minas
Gerais, a que se refere a Portaria n? 95, de 9 de março de 1990,
do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio.ljun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 154, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
TV Santa Maria Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
Cidade de Santa Maria, Estado do Río
Grande do Sul.

Art. I? E aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
99.056, de 7 de março de 1990, que outorga concessão à TV Santa Maria Ltda. para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons eimagens, na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 155, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Organizaçâo Radiodifusão de Cesário Lenge Ltda. para explorar serviço de redíodííusilo sonora, na Cidade de Cesário Lange,
Estado de São Paulo.

Art. I? E aprovado o ato a que se refere a, Portaria n'? 89.
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das ComunicaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107·1152, maior/jun. 1991.
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ções, que outorga permissão à Organização Radiodifusão de Cesário Lange Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Cesário Lange, Estado de São
Paulo.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

156, DE 1991

Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Sociedade Rural S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na
Cidade de Maringá, Estado do Paraná.

Art. l? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 59,
de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural S/C Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na Cidade de Maringá, Estado do Paraná.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio.v'jun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 157, DE 1991
Aprova os atos que outorgam permissilo à SAC - Sistema Ararense de Comunicação Ltda. e à Rádio Centenário de Araras
Ltde. para explorarem serviço de rediodítusão sonora, na Cidade de Araras, Estado de
São Paulo.

Art. I? São aprovados os atos a que se referem as Portarias n?s 86 e 87, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado
das Comunicações, que outorgam permissão à SAC - Sistema
Ararense de Comunicação Ltda. e à Rádio Centenário de Araras
Ltda. para explorarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Araras, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 158, DE 1991
Aprova o ato que renova, de acordo
com o § 3? do art. 33 da Lei n? 4.117, de 27
de agosto de 1962, por dez anos, a partir de
25 de outubro de 1989, a permissão outorgada à TV Eldorado Catarinense Ltda. através da Portaria n? 836, de 19 de outubro de
1979, para explorar, na Cidade de Críciúme,
Estado de Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio.v'jun. 1991.
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Art. 1? É aprovado o ato que renova, de acordo com o § 3?
do art. 33 da Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 25 de outubro de 1989, a permissão outorgada à TV
Eldorado Catarinense Ltda. através da Portaria n? 836, de 19 de
outubro de 1979, para explorar, na Cidade de Criciúma, Estado
de Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, a que se refere a Portaria n? 1, de 2 de janeiro de
1990, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 159, DE.1991
Aprova o ato que renova, a partir de 28
de fevereiro de 1989, a permissão outorgada
à Rádio Santos Dumont Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cio
dade de Jundiei, Estado de seo Paulo.

Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria n~ 37,
de 13 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que renova por dez anos. a permissão outorgada à Rádio Santos Dumont Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na Cidade de Jundiaí, Estado
de São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1107-1152, maio.ljun. 1991.

1147

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 160, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissào a
Sistema Horizonte de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão senora, na Cidade de Carpina, Estado de
Pernambuco.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 88,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Sistema Horizonte de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Carpina, Estado de Pernambuco.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 12 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 161, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão â
Rádio Clube de Mallet Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade
de MalJet. Estado do Paraná.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 101,
de 24 de julho de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Clube de Mallet Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio.Zjun. 1991.
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de, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
de Mallet, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 162, DE 1991
Aprova o texto da Convenceo contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, aprovada em Viena,
em 20 de dezembro de 1988.

Art. I? É aprovado o texto da Convenção contra o Tráfico
Ilicito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro de 1988.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
N acional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida convenção, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

o

texto da convenção acompanha publicação deste decreto legislativo no

DCN, (Seção II), de 17.6.1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 163, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Radiodifusão Broto da Serra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na
Cidade de David Cana barro, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 110,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Radiodifusão Broto da Serra
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de David Canabarro, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, MAURO
BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 164, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissiio à
Rádio Areia Dourada Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Cabedelo, Estado da Paraíba.

Art. I? É aprovado a outorga de permissão à Rádio Areia
Dourada Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152. maio.vjun. 1991.
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to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, constante da Portaria n? 53, de 12 de junho de 1989, do Ministro de
Estado das Comunicações.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 20 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos
termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

165, DE 1991

Aprova o texto do Acordo sobre Trans·
porte Aéreo Regular entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Venezuela, assinado em
Caracas, em 11 de novembro de 1988.

Art. i? É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte
Aéreo Regular entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Venezuela, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1988.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
N acional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

o texto

do acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN

(Seção Il), de 24.6.1991.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152, maio.Zjun. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 166, DE 1991
Disciplina as relações jurídicas decorrentes da rejeição da Medida Provisória n?
29611J , de 29 de maio de 1991.

Art. I? São mantidos os efeitos financeiros decorrentes da
aplicação da Medida Provisória n? 296, de 29 de maio de 1991,
incidente sobre as folhas de pagamento dos servidores civis e
militares da União, referentes aos meses de maio e junho de
1991.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 167, DE 1991
Concede homologação a ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a
emissão de papel-moeda. no ano de 1983, no
valor de Cr$950.000.000.000,OO (novecentos e
cinqüenta bilhões de cruzeiros).

Art. 1? É concedida homologação ao ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no
exercicio de 1983, no valor global de Cr$950.000.000.000,OO (novecentos e cinqüenta bilhões de cruzeiros), em atendimento à 50(IJ V. pág. 1093 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1107-1152. maio.Ziun. 1991.
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licitação e às razões constantes da Mensagem n? 400, de I? de
novembro de 1983, do Poder Executivo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1107-1152, maío.Ziun. 1991.

RESOLUÇOES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 12, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, destinadas ao giro de 29.319.216 LFT-RS. com vencimento
em maio de 1991.

Art. 1? É O Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos do art. 8? da Resolução n? 58, de 1990, do
Senado Federal, a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, destinadas ao
giro de 29.319.216 (vinte e nove milhões, trezentas e dezenove
mil e duzentas e dezesseis) LFT-R8, Com vencimento em maio
de 1991.
Art. 2? As condições financeiras básicas da operação de
crédito são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a
título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1095 dias;
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1153-1168, maio/jun. 1991.

1154
e) valor nominal: Cr$l,OO;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
01.05.90
13.894.216
15.05.91
15.425.000
Total
29.319.216
g) prevrsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Título
Data-Base
01.05.91
15.08.94
531095
01.05.91
15.05.91
15.11.94
531095
15.05.91
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Leis n?s 6.465 e 8.822, de 15 de
dezembro de 1972 e 15 de fevereiro de 1989, respectivamente, e
Decreto Estadual n? 33.668, de 18 de setembro de 1990.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de maio de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 14, DE 1991
Suspende, por inconstitucionalidade, a
execução de dispositivo do Decreto-Lei n?
1.438, de 1975, na redação que lhe deu o
Decreto-Lei n? 1.582, de 1977.

Artigo único. É suspensa a execução do inciso In do art.
3? do Decreto-Lei n? 1.431'\. de 1975, na redação que lhe deu o
Decreto-Lei n? 1.582, de 1977, nos termos do art. 52, inciso X, da
Constituição, face à decisão definitiva do Supremo Tribunal FeCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1153-1168. maio/jun .. 1991.
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deral, proferida nos autos do Recurso Extraordinário n? 100,875O, do Estado de São Paulo.
Senado Federal, 11 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 15, DE 1991
Autoriza o Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTP), destinadas ao giro de 123.400.000
LFTP, com vencimento em junho de 1991.

Art. 1? É o Governo do Estado de São Paulo autorizado,
nos termos do art. 8? da Resolução n? 58, de 1990, do Senado
Federal, a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas ao giro de
84% (oitenta e quatro por cento) das 123.400.000 (cento e vinte e
três milhões e quatrocentas mil) LFTP, com vencimento em junho de 1991.
Art. 2? As condições financeiras básicas da operação de
crédito são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 16% (dezesseis por
cento), consoante pactuado no Memorando de Entendimento de
19 de março de 1991, firmado pelo referido Estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Centrai do Brasil;
/
bl modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacionai (mesma taxa referencial};
d) prazo: até 1825 dias;
e) valor nominal: Cr$l,OO;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1153-1168, maio/jun. 1991.
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f) características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento
Quantidade
15.06.91
123.400.000
g) previsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Título
Data-Base
17.06.91
15.06.96
521.825
17.06.91
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central;
i) autorização legislativa: Leis n?s 5.684 de 28 de maio de'
1987, Decretos n?s 29.526 e 30.261, de 18 de janeiro de 1989 e 16
de agosto de 1989, respectivamente, e Resolução n? 5, de 19 de
janeiro de 1989, da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 17, DE 1991
Autoriza o desbloqueio de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul, através da tevognçõo do parágrafo 2:' do art. 1:' da Resolução n? 72, de
1990, do Senado Federal.

Art. 1? E revogado o parágrafo 2? do art. 1? da Resolução
n? 72, de 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1153-1168, maío/jun. 1991.
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Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 18, DE 1991 I')
Autoriza, em caráter excepcional, o
Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar opersçõo de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social tENDES), no valor equivalente a
US$60.000.000,OO (sessenta milhões de dólares norte-americanos),

Art. I? É O Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 6? da Resolução n:' 58, de 1990, do Senado Federal,
autorizado em caráter excepcional, a contratar operação de crédito interno no valor de US$60.000.000,OO (sessenta milhões de
dólares norte-americanos) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES), mediante garantia de
cessão a ser feita ao BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, a partir da assinatura do contrato e até a final liquidação
de todas as obrigações nele assumidas de parcelas do produto
da cobrança de pedágio da Linha Vermelha, no valor correspondente ao das prestações de amortização do principal e dos acessórios de tal divida.
Art. 2? O limite estabelecido, pelo inciso II do art. 3? da
Resolução n? 58, de 1990, do Senado Federal, para o dispêndio
anual da divida consolidada do Estado do Rio de Janeiro, fica
elevado temporariamente, ano a ano, nos seguintes valores:
(*) Retificada no DOde 19.6.1991 e republicada no DOde 24.6.1991 (v. págs. 1402
e 1391 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3}:1153-1168, maio/Iun .. 1991.
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Exercício

Elevação Temporária
(Art. 3?, rr, da Res. 58/90)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Cr$101.632.200.000,00
Cr$105.633.700.000,00
Cr$107.251.800.000,00
Cr$105.208.200.000,00
Cr$161.284.700.oo0,00
Cr$103.240.700.000,00
Cr$102.500.000.000,00
Cr$102.121.200.000,00
Cr$101.619.600.000,00
Cr$ 87.134.600.000,00

Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 19, de 1991
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar, temporariamente, o íimite da sua dívida mobiliária pela emissão e
coloceçeo no mercado, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC) destinadas ao giro de oitenta por
cento das 902.741.537 LFTC vencíveis em
1.6.91.

Art. I? É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar o limite da sua dívida mobiliária, definido no art.
3? da Resolução n? 58, de 1990, do Senado Federal, em percentual superior ao estabelecido pelo § I? da mencionada resolução.
Parágrafo único. A elevação do limite da dívida mobiliária
far-sa-á pela emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1153-1168, maío/jun. 1991.
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Art. 2? As condições financeiras da emissão de LFTC são
as seguintes:
I - a quantidade de títulos a ser emitida será suficiente
para promover o giro de oitenta por cento de 902.741.537 LFTC,
vencíveis em I? de junho de 1991, conforme Memorando de Entendimentos de 14 de março de 1991, firmado pelo Governo do
Estado de Santa Catarina com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil;
11 - modalidade: nominativa-transferível;
III - rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional;
IV
prazo: até 1.825 dias;
V - valor nominal: Cr$l,OO;
VI - forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil.
Art. 3? O Senado Federal, durante os exercicios de 1991 a
1994, somente apreciará pedidos de emissão de títulos do Governo do Estado de Santa Catarina relacionados à rolagern da divida atual e ao estabelecido no art. 33 das Disposições Transitórias da Constituição.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUCAO N? 20, DE 1991
Autoriza a União a celebrar operação
externa de natureza financeira relativa aos
juros da dívida externa, junto aos bancos
comerciais, devidos no período de julho de
1989 a dezembro de 1990 e dá outras
providêncías.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1153-1168. maio/jun. 1991.
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o 8ENADO

FEDERAL resolve:
Art. I? Ê a União autorizada a celebrar operação externa
de natureza financeira, junto aos bancos comerciais credores da
divida externa, no valor de até U8$9,OOO,OOO,OOO.00 (nove bilhões de dólares norte-americanos), para regularização dos juros
devidos em 1989 e 1990, na conformidade do Sumário dos Principais Termos, do Pedido de Dispensa de Cumprimento de Obrigações e dos demais documentos que acompanham a Mensagem
Presidencial n? 243, de 27 de maio de 1991, e especialmente das
condições estipuladas nos dispositivos que se seguem.
Parágrafo único. A operação restringir-se-á aos contratos
de regularização dos juros devidos e não pagos no período de
julho de 1989 a dezembro de 1990 e obedecerá às seguintes condições:
I - a União poderá pagar, em dinheiro, até vinte e cinco por cento dos referidos juros, limitados ao teto de
U8$2,OOO,OOO,OOO.00 (dois bilhões de dólares norte-americanos)
inclusive juros de mora, da seguinte forma:
a) até quarenta e cinco por cento do montante referido no
item anterior poderão ser pagos dez dias após a data de assinatura do Sumário dos Principais Termos;
b) os cinqüenta e cinco por cento remanescentes em sete
prestações, sendo que o início do pagamento destas ficará condicionado à adesão do número mínimo de bancos ao pedido de
aditamento contratual, tal como estabelecido no acordo de 1988
(MYDFA);
11 ~ setenta e cinco por cento dos juros devidos serão convertidos em bônus a serem emitidos depois que o Brasil e o Comitê Assessor dos Bancos chegarem a um acordo sobre o estoque da dívida de médio e longo prazo.
Art. 2? Os bônus a que se refere o art. L", parágrafo único,
inciso 11, terão as seguintes características:
Emissor: República Federativa do Brasil;
moeda: Dólar norte-americano;
prazo de resgate: dez anos, a contar de I? de janeiro de
1991;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflía. 183(3):1153-1168, maio/jun. 1991.
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prazo de carência: três anos, a contar de I? de janeiro de
1991;
taxa de juros: (a critério de cada banco credor):

Opção 1:
I? ano 7 13/16% ao ano, fixas;
2? ano 83/8% ao ano, fixas;
3? ano 83/4% ao ano, fixas;
do 4? ano ao lO? ano LIBOR de seis meses mais 13/16% ao

ano;

Opção 2:
LIBOR de seis meses mais 13/16% ao ano, prevalecendo,
para os primeiros cinco anos, um piso de 6,0% ao ano e os
seguintes tetos:
I? ano 7,2% ao ano;
2? ano 7,7% ao ano;
do 3? ano ao 5? ano 8,2% ao ano;
tanto no caso do piso quanto dos tetos, as percentagens
referem-se à LIBOR de seis meses, excluídas a margem
(spread);

prestações do principal: semestrais, com vencimentos em I?
de janeiro e I? de julho de cada ano, vencendo-se a primeira
em 1? de janeiro de 1994 e a última em 1? de janeiro de 2001,
nos seguintes percentuais:
l~
4~

Prestações:
à 3? 1,0%;
à 6~
2,0%;

7~
8~

4,0%;

à

11~

1O~

8,5%;
à 15? 12,3%.

Art. 3? As instituições da administração direta e indireta
de Estados e Municípios que não hajam efetivado os depósitos
no Banco Central, nos termos da Resolução 1564, deverão firmar com a União contratos de financiamento da dívida nas mesmas condições avençadas com os credores externos, mediante
garantias idôneas, inclusive consistentes na caução das cotas ou
parcelas de que são titulares, nos termos do art. 159 da Constituição Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1153-1168, maio/jun. 1991.
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Art. 4? E a União autorizada a contratar instituições
financeiras de porte internacional e comprovada capacidade para desempenhar as funções de Agente para a Formalização e
Eficácia do Contrato de Emissão de Bônus e Agente para a
Custódia e Resgate dos Bônus.
Art. 5? Os desembolsos autorizados por esta resolução
não poderão ultrapassar os limites e condições estabelecidos pela Resolução n? 82, de 1990, do Senado Federal, especialmente
aqueles referidos nos arts. 2?, 3? e 4?

Art. 6? Em qualquer hipótese, cópias dos atos, contratos
ou acordos firmados com base no disposto nesta resolução serão
enviadas ao Senado Federal na forma original e devidamente
traduzidas para a língua portuguesa, antes da sua vigência.
Parágrafo único. Os comprovantes das despesas justificáveis e dos documentos referentes à negociação e implementação
dos instrumentos que materializarão as operações, bem como os
decorrentes de Contratação de Agentes, na forma do art. 4? desta resolução, serão encaminhados ao Senado Federal na forma
do disposto no caput deste artigo.
Art. 7? O Senado Federal indicará, dentre os seus membros, dois representantes, oriundos, um da Situação, outro da
Oposição, que, como observadores, acompanharão a assinatura
dos Contratos para a Regularização dos Juros Devidos em 1989
e 1990 a serem celebrados com os bancos privados externos, de
que trata a presente resolução, acompanhando-lhes os termos
ulteriores, até final conclusão.
Parágrafo único. Os representantes, que serão escolhidos
na forma regimental, apresentarão ao Senado Federal, relatórios sucessivos de cada uma das etapas dos desdobramentos
dos contratos, que poderão ser subscritos conjunta ou separadamente.
Art. 8? O Senado Federal assinala que o esforço para regularização dos juros atrasados, que o povo e o governo brasileiros enunciam nos termos do sumário a que se vincula esta t-esolução, constitui consciente e conseqüente gesto no sentido da
normalidade de suas relações financeiras externas (internacioCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1153-1168, maio/fun. 1991.
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naí s] que não se traduz em conformismo com suas condições, as
quais. em seu conjunto, são inaceitáveis para as negociações seguintes.
Art. 9? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 22, DE 1991
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
elevar, temporariamente, o limite da sua
dívida mobiliária, mediante emissão e colo-

cação no mercado de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(LFTRJ), destinadas ao giro de oitenta e
quatro por cento das 80.827.002 LFTRJ,
venciveis no segundo semestre de 1991.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? E o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar o limite da sua dívida mobiliária, definido no art.
3? da Resolução n:' 58, de 1990, do Senado Federal, em percentual superior ao estabelecido pelo inciso I do mencionado artigo.
Parágrafo único. A elevação do limite da divida mobiliária
far-se-á pela emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de J aneiro (LFTRJ).
Art. 2? As condições financeiras da emissão de LFTRJ
são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de dezesseis por cento,
consoante pactuado no Memorando de Entendimentos de 19 de
abril de 1991, firmado pelo referido Estado com o Ministério da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1153-1168. maio/jun. 1991.
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Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do
Brasil;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionai (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$I,OO;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
01.07.91
13.574.000
01.08.91
13.574.000
01.09.91
13.574.001
01.10.91
13.574.001
01.11.91
13.574.000
01.12.91
12.957.000
Total
80.827.002
g) previsão de colocação de vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Título
Data-Base
01.07.91
01.07.96
541826
01.07.91
01.08.91
01.08.96
541826
01.08.91
02.09.91
01.09.96
541826
02.09.91
01.10.91
01.10.96
541826
01.10.91
01.11.91
01.11.96
541826
01.11.91
02.12.91
01.12.96
541826
02.12.91
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n'' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n:' 1.389, de 28 de novembro
de 1988.
Art. 3?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 29 de junho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1153·1168, rnaio/jun. 1991.

1165

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno. promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 23, DE 1991
Re-ratifica a Resolução n? 55(l}, de 1989,
do Senado Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? O art. E da Resolução n? 55, de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. I? E a Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig), nos termos do art. 52, incisos V e VIII da Constituição Federal, autorizada a contratar operação de crédito
externo, nas condições do convênio de pagamentos recíprocos da República Federativa do Brasil e República da Argentina, com organismos financeiros argentinos, no valor
de US$130,OOO,OOO.OO (cento e trinta milhões de dólares
norte-americanos], nos termos da abertura de carta de crédito ou outro instrumento de pagamento, destinada a financiar os equipamentos principais da Usina Hidrelétrica
de Miranda, na região do Triângulo Mineiro, Estado de
Minas Gerais, a serem fornecidos pela empresa argentina
Indústrias Metalúrgicas Pescarmona - S.A.I.Y.F."
Art. 2?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 29 de junho de 1991
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

(1) Coleção das Leis. Brasília, 181 (5):2343, set./out. 1989.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 24, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do. Rio
Grande do Sul a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Esta·
do do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinadas ao giro de oitenta e quatro por cento
das 102.040.128 LFTRS com vencimento no
segundo semestre de 1991.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos do art. 8? da Resolução n:' 58, de 1990, do
Senado Federal, a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinadas ao giro de oitenta e quatro por cento das 102.040.128
(cento e dois milhões, quarenta mil, cento e vinte e oito)
LFTRS, com vencimento no segundo semestre de 1991.
Art. 2? As condições financeiras básicas da operação de
crédito são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de dezesseis por cento,
consoante pactuado no Memorando de Entendimento firmado
pelo referido Estado com o Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento e com o Banco Central do Brasil;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacionai (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.461 dias;
e) valor nominal: Cr$I,OO;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
01.08.91
30.424.097
15.08.91
20.490.120
01.11.91
21.169.104
15.11.91
29.956.807
Total
102.040.128
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1153-1168, maío/jun. 1991.
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g) previsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Título
Data-Base
01.08.91
15.05.95
531383
01.08.91
15.08.91
15.08.95
531461
15.08.91
01.11.91
15.08.95
531383
01.11.91
18.11.91
15.11.95
531461
18.11.91
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Leis n?s 6.465 e 8.822, de 15 de
dezembro de 1972 e 15 de fevereiro de 1989, respectivamente,
Decreto Estadual n:' 33.668, de 18 de setembro de 1990.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 25, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Minas Gerais (LFTMG), destinadas
ao giro de oitenta e três por cento das
59.420.273 LFTMG, e dos 14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas Gerais (BTMG),
com vencimento no segundo semestre de
1991.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1'? E o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Minas Gerais (LFTMG). destinadas ao giro de
oitenta e três por cento das 59.420.273 LFTMG e dos
14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas Gerais, com venci'
mento no segundo semestre de 1991.
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Art. 2? A autorização a que se refere o artigo anterior será
realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de dezessete por cento,
consoante pactuado no Memorando de Entendimento de 2 de
abril de 1991, firmado pelo referido Estado com o Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do
Brasil;
b) modalidade: nominativa-transferível:
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionaI (mesma taxa referencial);
di prazo: até 1.827 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:
- 59.420.273 LFTMG: vencimento entre 1?17/91 e 1?/12/91;
- 14.027.431.852 BTMG: vencimento entre 16/9/91 e
16/12/91;
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
colocação: 1? .7.91 a 16.12.91;
- vencimento: 1? .7.96 a 15.12.96;
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n? 9.589, de 9 de junho de
1988 e Decreto n? 29.200, de 19 de janeiro de 1989.
Art. 3? O Senado Federal, durante os exercícios de 1991 a
1994, somente apreciará pedidos de emissão de títulos do Governo do Estado de Minas Gerais relacionados à rolagem do estoque de títulos representativos de sua dívida mobiliária e ao estabelecido no art. 33 das Disposições Transitórias da Constituição Federal.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1991

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1153-1168, maio/jun. 1991.

ATO DECLARATÚRIO

ATO DECLARATÚRIO N? 1 DE 1991,
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

(I)

(MEDIDA PROVISÚRIA N? 296, DE 29 DE MAIO
DE 1991)
Eu, MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal,
no uso da atribuição que me confere o art. 6?, in fine, da Resolução n? 1, de 1989-CN, declaro insubsistente a Medida Provisória n? 296, de 29 de maio de 1991, que «altera a remuneração dos

funcionários civis e militares da União e dá outras providências», rejeitada pelo Congresso Nacional em sessão de 26 de junho de 1991.
Senado Federal, 27 de junho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

(1) v. pág , 1093 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183/3):1169, maio/jun. 1991.

DECRETOS

DECRETO N? 109, DE 2 DE MAIO DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Saúde e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,

DECRETA:
Art. 1? São aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Ministério da Saúde, constantes dos
Anexos I a IH.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos do Ministério
serão aprovados pelo Ministro de Estado da Saúde e publicados
no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, rnaío/jun. 1991.

1172

ANEXO I
(Decreto n? 109, de 2 de maio de 1991)
ESTRUTURA REGIMENTAL
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade
Art.
petência:

1~

O Ministério da Saúde tem a seguinte área de com-

I

política nacional de saúde;
atividades médicas e paramédicas;
IH - ação preventiva na área da saúde, vigilância sanitária nas fronteiras, nos portos e aeroportos;
IV
controle de drogas, medicamentos e alimentos;
V - pesquisas médico-sanitárias;
VI - direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
na forma do disposto no art. 16, incisos I a XIX, da Lei n?
8,080(1), de 19 de setembro de 1990,
11 -

CAPÍTULO II
Da Estrutura Regimental
Art. 2? O Ministério da Saúde tem a seguinte estrutura regimental:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de
Estado: Gabinete;
11 - órgãos setoriais:
a) Consultoria Jurídica;
b) Secretaria de Administração Geral;
c) Secretaria de Controle Interno;
III - órgãos especificos:
a) Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária:
1. Departamento Técnico-Normativo;
(1) Coleções das Leis. Brasília, 182(5):2866, set./out. 1990.
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Departamento Técnico-Operacional;
bl Secretaria Nacional de Assistência à Saúde:
1. Departamento de Programas de Saúde;
2. Departamento de Sistematização e Normas;
3. Departamento do SUS;
4. Instituto Nacional do Câncer;
IV
órgão colegiado: Conselho Nacional de Saúde;
V
órgãos regionais: Superintendências Federais
Saúde;
VI
entidades vinculadas:
a) autarquias:
2.

de

1. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição;
2. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social:
b) fundações públicas:
1. Fundação Oswaldo Cruz;
2. Fundação das Pioneiras Sociais;
3. Fundação Nacional de Saúde;

c) sociedades de economia mista;
1. Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.;
2. Hospital Fêmina S.A.;
3. Hospital Cristo Redentor S.A.
CAPITULO III
Da Competência das Unidades

Seção I
Do Orgão de Assistência Direta
e Imediata ao Ministro de Estado
Art. 3? Ao Gabinete compete:
I - incumbir-se das relações públicas e do preparo e despacho do expediente pessoal do Ministro de Estado, bem assim
assisti-lo em sua representação política e social;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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11 - acompanhar o andamento dos projetos de interesse
do Ministério em tramitação no Congresso Nacional. em articulação com a Secretaria Federal de Assuntos Legislativos;

IH - providenciar o atendimento às consultas e requerimentos formulados pelo Congresso Nacional;

IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das
matérias relacionadas com a área de atuação do Ministério;

v - exercer outras competências que lhe forem cometidas
pelo Ministro de Estado.
Seção 11
Dos Órgãos Setoriais

Art. 4? À Consultoria Jurídica, diretamente subordinada
ao Ministro de Estado, compete assessorá-lo em assuntos de natureza jurídica e, especialmente:
I - atender aos encargos de consultoria e assessoramento jurídicos aos Colegiados presididos pelo Ministro de Estado
e aos Órgãos do Ministério, e realizar os demais serviços jurídicos que lhe sejam atribuídos;
II - examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as
autoridades do Ministério, quanto a seu exato cumprimento;
lU - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação
normativa emanada da Consultoria-Geral da República;

IV - assistir ao Mínistro de Estado no controle da legalidade dos atos da Administração, mediante:
a) o exame de antepropostas, anteprojetos, projetos e minutas de atos normativos de iniciativa do Ministério;
b) a elaboração de atos, quando isso lhe solicite o Ministro
de Estado;

c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito do Ministério;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1171·1390, maio/jun. 1991.
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v - examinar minutas de edital de licitação. contratos,
acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas
autoridades do Ministério;
VI - fornecer subsídios para defesa dos direitos e interesses da União e prestar informações ao Poder Judiciário, quando
solicitadas;
VII - coordenar as atividades jurídicas do Ministério e supervisionar as de suas entidades vinculadas.
Art. 5? A Secretaria de Administração Geral, órgão setorial dos Sistemas de Planejamento Federal, Modernização Administrativa, Orçamento, Programação Financeira, Pessoal Civil, Serviços Gerais, Administração de Recursos Humanos e de
Informação e Informática compete, na âmbito do Ministério:
I - assessorar o Secretário Executivo na supervisão
dos órgãos subordinados;
II - propor diretrizes para o planejamento da ação global do Ministério;
IH - exercer a supervisão e a coordenação das atividades de píaneiamento, orçamento, modernização administrativa e
programação financeira, de acordo com as instruções expedidas
pelo Secretário Executivo;

IV - formular a política de recuros humanos, mediante
planos de recrutamento e seleção e de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional;
.
V - orientar e coordenar a execução das políticas de recursos humanos, de assistência médica e de medicina social aos
servidores, observada a legislação pertinente;
VI - promover o levantamento e análise das necessidades de recursos humanos dos órgãos do Ministério;
VII - formular planos relativos aos demais recursos humanos, materiais ou administrativos e supervisionar sua execução;
VIII - planejar, coordenar, supervisionar e controlar a
execução das atividades referentes à administração de material,
obras, comunicações, documentação, transportes, edifícios públicos e instalações;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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IX - supervisionar, coordenar e controlar as atividades
de execução orçamentária e financeira e de apoio administrativo
aos órgãos do Ministério;
X - propor diretrizes técnico- administrativas, pertinentes ao acervo bibliográfico e ao intercâmbio de informações
científicas na área da saúde;
XI - exercer outras competências que lhes forem cometidas pelo Ministro de Estado.
Art. 6? A Secretaria de Controle Interno, órgão setorial do
Sistema de Controle Interno, compete exercer, no âmbito do Ministério, as atribuições previstas no Decreto n'' 93.874 121, de 23 de
dezembro de 1986, alterado pelo Decreto n? 96.774 131, de 26 de setembro de 1988.

Seção III
Dos Órgãos Específicos
Art. 7? A Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária compete:
1
definir, implantar e coordenar o sistema nacional
de vigilância sanitária e a rede nacional de laboratórios para
qualidade em saúde, em articulação com outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
11 - divulgar e promover, entre consumidores, usuários,
produtores e prestadores de serviços, conhecimentos sobre vigilância sanitária e utilização de normas e regulamentos pertinentes;
III - participar na formulação e implementação das
políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de ecologia humana, de produção de insumos e equipamentos para a
saúde e de ambientes e condições de trabalho;
IV - elaborar ou promover a elaboração de normas, padrões e especificações de cunho sanitário, para medicamentos,

(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):810, out.ldez. 1986.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (6):546, jul./set. 1988.
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alimentos, bebidas e águas para consumo humano, cosméticos,
produtos de higiene, saneantes domissanitários, agrotóxicos,
equipamentos e correlatos e outros produtos e substâncias de
interesse da saúde, inclusive para os estabelecimentos que os
produzam, distribuam ou comercializem, bem assim para serviços sujeitos ao regime de vigilância sanitária;
V - controlar e fiscalizar a aplicação e o cumprimento
das normas, padrões e especificações de que trata o inciso IV.
em articulação com outros órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VI - liberar ou coordenar a liberação da produção, da
distribuição e da comercialização de produtos sujeitos ao regime
de vigilância sanitária, segundo as normas, padrões e específicações estabelecidas;
VII - conceder ou cancelar autorizações de funcionamento de empresas e registros de produtos, na forma do disposto na
Lei n? 6.360(4), de 23 de setembro de 1976;
VIII - promover auditoria técnico- gerencial nas unidades
produtoras e prestadoras de serviços na área de saúde e prover
verificações de produtos e serviços sujeitos ao controle sanitário;
IX - estabelecer normas e regulamentos para o controle
da qualidade de produtos, serviços, ambientes de trabalho e
meio ambiente, quanto aos fatores e condições de interesse da
saúde, promovendo a sua execução em articulação com outros
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
X - estabelecer normas e executar ações de vigilância
sanitária em portos, aeroportos e fronteiras, bem assim a dos
veículos, passageiros, tripulantes e cargas que por eles transitam e as atividades médico-sanitárias referentes a estrangeiros
que pretendam ingressar ou fixar-se no País, em articulação
com os Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 8? Ao Departamento Técnico-Normativo compete promover a elaboração, coordenar a aplicação e a fiscalização do
(4) Coleção das Leis. Brasília, (5):31. jul./set. 1976.
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cumprimento das normas e padrões sobre produtos, serviços,
meio ambiente e de trabalho, no que se refere a fatores de risco
para a saúde humana.
Art. 9? Ao Departamento Técnico-Operacional compete
coordenar o conjunto de atividades de articulação, desenvolvimento, implantação e programação do sistema nacional de vigilância sanitária, bem assim as atividades relacionadas com estrangeiros e fronteiras internacionais, na área de competência
do Ministério.
Art. 10. A Secretaria Nacional de Assistência à Saúde
compete:
I - participar da formulação da política de assistência
à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do 8US;
11 - coordenar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, as ações e os serviços de assistência à saúde, bem assim o
desenvolvimento de recursos humanos para o 8US;
111 - participar na formulação e promover a implementáção das políticas locais de assistência à saúde;
IV - definir e coordenar o sistema de redes integradas
de ações e serviços de saúde;
V - estabelecer normas, critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade da assistência à saúde;
VI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para estabelecimento de padrões técnicos de
assistência à saúde;
VII - prestar cooperação técnica aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento de sua atuação institucional;
VIII - elaborar e propor normas para disciplinar as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
Art. 11. Ao Departamento de Programas de Saúde compete:
I - elaborar, apoiar e avaliar programas de abrangência
nacional;
II - desenvolver projetos técnico-operacionais no campo
da assistência à saúde.
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Art. 12. Ao Departamento de Sistematização e Normas
compete:
I - elaborar, coordenar e promover a aplicação e o acompanhamento de normas técnico-operacionais:
II - prover, coordenar, acompanhar e analisar as informações em saúde de interesse da Secretaria;
In - desenvolver atividades relativas à apuração e análise
de custos e tarifas dos órgãos e entidades do setor;
IV - elaborar e propor normas. procedimentos, parâmetros e instrumentos de orientação referentes à planificação física e equipamentos odontomédico hospitalares no âmbito do
SUS;
v - participar da coordenação, acompanhamento, controle e avaliação dos serviços assistenciais.
Art. 13. Ao Departamento do SUS compete:
I - gerir os processos de implementação do SUS;
II - coordenar, acompanhar e avaliar a execução das
ações de saúde desenvolvidas pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios;
111 - coordenar, supervisionar e apoiar o desenvolvimento
da organização e funcionamento dos sistemas assistenciais de
saúde;
IV
ordenar a formação de recursos humanos na área da
saúde;
V
apoiar, coordenar e executar programas de caráter
excepcional, estratégicos ou emergenciais, que se fizerem necessários ao cumprimento das diretrizes constitucionais e das
normas legais na área de assistência à saúde.
Art. 14. Ao Instituto Nacional do Câncer compete:
I - assistir ao Ministro de Estado na formulação da
política nacional de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer;
11 - planejar, organizar, executar, dirigir, controlar e supervisionar planos, programas, projetos e atividades, em âmbito nacional, relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento
das neoplasias malignas e afecções correlatas;
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IH - exercer atividades de formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos, em todos os níveis, na área

de cancerologia;
IV - coordenar, programar e realizar pesquisas clínicas,
epidemiológicas e experimentais em cancerologia;
V - prestar serviços médico-assistenciais aos portadores
de neoplasias malignas e afecções correlatas.
Seção IV
Do Orgão Colegiado
Art. 15. Ao Conselho Nacional de Saúde compete:
I - deliberar sobre:
a) formulação de estratégia e controle da execução da
Política Nacional de Saúde, em âmbito federal:
b) critérios para definição de padrões e parâmetros assistenciais;
II - opinar e decidir sobre:
a) Política Nacional de Saúde:
b) planos estaduais de saúde, encaminhados pelos respectivos conselhos;
c) divergências suscitadas pelos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, bem assim por outros órgãos de representação, na área de saúde;
di credenciamento de instituições de saúde que se candidatem a realizar pesquisas em seres humanos;
IH - opinar sobre a criação de novos cursos superiores
na área da saúde em articulação com o Ministério da Educação;
IV - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços;
V - elaborar cronograma de transferência de recursos
financeiros, consignados ao SUS, aos Estados, Distrito Federal
e Municípios;
VI - aprovar os critérios e valores para remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial;
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VII - acompanhar e controlar as atividades das instituições privadas de sáude, credenciadas mediante contrato, ajuste
ou convênio;
VIII - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área de saúde, para observância de padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento
sociocultural do País;
IX - propor a convocação e organizar a Conferência Nacional de Saúde, ordinariamente a cada quatro anos e, extraordinariamente, quando assim o deliberar, nos termos da Lei n:'
8.142 151, de 28 de dezembro de 1990.
Parágrafo único. A composição, organização e funcionamento do Conselho Nacional de Saúde serão estabelecidos em
conformidade com O disposto no art. I? da Lei n? 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, e no Decreto n? 99.478 161, de 7 de agosto de
1990.

Seção V
Dos Órgãos Regionais

Art. 16.

Às Superintendências Federais de Saúde compe-

te:
I - coordenar e supervisionar as atividades do Ministério nas unidades federadas;
11 - promover a cooperação técnica, o acompanhamento e
a inspeção das ações referentes à vigilância epidemiológica e à
vigilância sanitária, inclusive os serviços de saúde nos portos,
aeroportos e fronteiras ou suas seccionais;
IH - promover a implementação e a implantação de serviços de assistência à saúde de sistemas locais;
IV - promover o caráter unidirecional de atuação dos órgãos e entidades descentralizados do Ministério da Saúde.

(5) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.J1):3455, nov.Jdez. 1990.
(6) Coleção das Leis, Brasília, 182(4):2661, jul./ago. 1990.
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CAPITULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário Executivo
Art. 17. Ao Secretário Executivo incumbe exercer a supervisão das Secretarias não subordinadas ao Ministro de Estado,
bem assim as atribuições previstas nos incisos de. I a VI do art.
76 do Decreto n? 99.244(7), de 10 de maio de 1990.

Seção II

Dos Secretários Nacionais
Art. 18. Aos Secretários Nacionais incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e avaliar as
atividades de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em regimento interno.
Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários Nacionais exercer as atribuições que lhes forem expressamente delegadas, admitida a subdelegação à autoridade diretamente subordinada.

Seção III
Dos Demais Dirigentes

Art. 19. Ao Chefe de Gabinete, ao Consultor Jurídico, ao
Secretário de Administração Geral, ao Secretário de Controle
Interno, aos Superintendentes e aos Diretores de Departamento
incumbe planejar. dirigir. coordenar e orientar a execução das
atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições
que lhes forem cometidas.

(7) Cotecsc das Leis, Brasília, 182(3):1911, maio/jun. 1990.
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CAPITULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 20. Até que se ultimem os respectivos processos de
transferência às redes públicas do SUS, os hospitais subordinados ao Departamento do SUS da Secretaria Nacional de Assistência à Saúde permanecem com as atuais estruturas.

Art. 21. São extintas as Campanhas de Saúde Pública de
que trata a Lei n:' 5.026181, de 14 de junho de 1966, consoante o
disposto na alínea b do art. 19 do mesmo diploma legal.
Parágrafo único. Os programas desenvolvidos através das
Campanhas de Saúde Pública referidas no art. 21 serão absorvidos pelo SUS.
Art. 22. São extintas, na conformidade do disposto no art.
27, § 5?, alínea a, da Lei n:' 8.028 191, de 12 de abril de 1990, as
Funções Gratificadas das Campanhas de Saúde Pública, instituídas com base na Lei n:' 5.026, de 14 de junho de 1966.
Art. 23. Até a efetivação do processo de transformação em
empresa pública, autorizado pelo art. 15 da Lei n:' 8.029 1101, de
12 de abril de 1990, a Central de Medicamentos permanecerá como órgão autônomo integrante do Ministério da Saúde, mantida
a sua atual estrutura.
Art. 24. No prazo de sessenta dias, contados da data da
publicação do decreto que aprova a presente Estrutura Regimental, o Ministério da Saúde e a Secretaria da Administração
Federal apresentarão os atos normativos necessários à absorção
dos servidores das Campanhas extintas.
Art. 25. O cepiit: do art. 5? do Decreto n'' 99.438, de 7 de
agosto de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? Atuará corno Secretário do Conselho Nacional de
Saúde um Coordenador-Geral designado pelo Ministro de Estado da Saúde.»
(8) Coleção das Leis. Brasília, (3):118, abr./jun. 1966.
(9) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):742, mar./abr. 1990.
(10) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):762, mar.Zabr. 1990.
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ANEXO II
(Decreto n? 109, de 2 de maio de 1991)
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do
Ministério da Saúde
N? Cargos!
Funções

Unidade

6
1
4

Unidade d,
diária

Direção

Gabinete

Assessoria
Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

Consultoria. Jurídice
Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de
Controle Interno
Coordenação
Divisão
Serviço

Secreuuíe Nucionnl
de víeitõncío Sanitária

875

Chefe

1
2
3
4
6
15

Chefe
Chefe
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe

1
2
3
2
1

Consunor-J urfdico
Assessor
Coordenador
Chefe

5
5
13
26
35
1

1
3
11
1

1
2

7
2

Gabinete
Divisão

Assessor do Ministro
Assessor Especial
Assessor do Secretario-Executivo

DAS/Dl.
102.3
102.5
102.3

Imerme-

Secretaria de
Administração Geral
Coordenação-Geral

Denominação
Cargo! Função

Chefe

DI
101.5
101.4
101.4
101.3
101.2
101:1

Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

Secretário
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
100A
102.1
101.3
101.2
101.1

Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

Secretário- Nacional
Assessor
Gerente de Projeto de
Saúde
Coordenador de Projetos
Especiais
Chefe
Chefe

101.6
102.2
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Unidade
Serviço
Departamento
Técnico-Normati vo
Divisão
Serviço
Departamento
Tecnico-Operacional
Divisão
Serviço

Chefe

101.1

1
1
6

23

Diretor
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.1

1
1

Diretor
Assessor

102.1

1

Secretaria Nacional
de Assistência à Saúde

1
2

8
2

Gabinete
Serviço
Departamento de
Programas de Saúde

CoordenaçãO

1
1
3
12

Serviço

25

Coordenação-Geral

Departamento de
Sistematização e
Normas
Coordenação-Geral
Divisão
Serviço
Departamento do SUS
Coordenação-Geral
Hospital
Divisão
Serviço
Instituto Nacional
do Câncer

1
1
2
4

10
1
1
3
7

9
21

1
2

Gabinete
Coordenação
Centro
Divisão
Serviço

DAS/DI

3

4
37

Centro

Denominação
Cargo/Função

N? Cargos!
Funções

1
6
1
24
45

Chefe
Chefe
Chefe
Secretário-Nacional
Assessor
Gerente de
Projeto de Saúde
Coordenador de Projetos
Especiais
Chefe
Chefe
Diretor
Assessor

101.5
101.2
101.1

101.1
101.6
102.2
101.4

101.3
101.4
101.1
101.5

Coordenador
Chefe

102.1
101.4
101.3
101.1

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.:?101.1

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Diretor
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.4
101.3
101.2
101.1

Diretor
Assessor
Chefe
Coordenador
Chefe
Chefe
Chefe

101.5
102.1
101.2
101.3
101.2
101.2
101.1

Coordenador-Geral
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Unidade

Denominação
Cargo/Função

N? Cargos/
Funções

Superintendências
Federais de Saúde

27

Superintendente
Assessor

101.3
102.1

la

Gerente

101.4

27

Gerência de Projetos
de Saúde

DAS/OI

bl Quadro Demonstrativo de Custo/Cargos-Funções
do Ministério da Saúde
Código
Cargo/Punção

Quantidade
Cargos/ Funções

Valor Unitário
(Em Crs)

Valor Total
(Em Crê}

DAS
101.6
101.5
101.4

45

101.3

79

101.2
101.1
102.5
102.3
102.2
102.1

2

la
95
218
1

10
8

39

Subtotal

507

DI

875

Total

1.382

222.216,28
190.866,22
163.864,00
140.615,34
117.865.04
96.177,10
190.866,22
140.615,34
117.865,04
96.177,10

444.432,56

1.908.662,20
7.37:>.880,00

11.108.611,86
11.197.178,80
20.966.607,80
190.866,22
1.406.153,40
942.920,32

3.750.906,90
59.290.220.06

21.132,13

18.490.613,75
77.780.833,81
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ANEXO III
(Decreto n:' 109, de 2 de maio de 1991)
Quadro Tabela de Lotação Ideal

1

Folha: 1

Presidência da República (PR)
Secretaria de Administração Federal (SAF)
2

3

{A)=Cat. Funcionais
4

Órgão ou Entidade: Ministério da Saúde
(BJ=Carreiras

Lotação

lCI=Cat. Profissionais

Denominação

e Código

9 Item 7
IN09/90

10

Lot,

Central

AR2301
AR2302

ART710

23

Auxiliar de Enfermagem
Agente de Saúde Pública
Técnico em Radiologia
Agente de Serviços Complementares
Técnico de Laboratório
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Agente de Serviços de Engenharia
Desenhista

NM10Ql

340

NM10ú2
NM1OO3
NM1OO4
NMlOOS
NMlOO6
NMI0l3
NMI014

Agente de Telecomunicação e Eletricidade
Agente de Cinefotografla e Microfilmagem
Taquígrafo
Identificador Datiloscópico
Agente de Transporte Marítimo e Fluvial
Técnico de Contabilidade
Agente de Mecanização de Apoio
Telefonista
Agente de Vigilância
Médico
Médico Saúde Pública
Enfermeiro
Nutricionista
Terapeuta Ocupacional
Psicólogo

NMI027
NMI033
NMI035
NMI036
NMI038
NM1042
NM1043
NM1044
NM1045
NS901
NS902
NS904
NS905
NS906
NS907

O
1

ART701

12

ART702
ART703

45
28

O
3
O

ARTI04
ART706

18
6

2
2

ARTI09

97

8

18
31

45
62
736
3
6

4
7
1

3
12
'1:7
2
10
254
287
10

79

13
O
O
6
1
26

O
1

O
O
O
O

O
2

O
5
52

45
1
1

O
O

2
3
12
48

28

O

12

1
1

49
29
20
8
108

O
O

20
8
105

3

23

O

23

283
18
31
51
63
762
3
7

9

362
18
31

1
5
O
O

4

O

7
1
3
12
29
2
15

1
O
O
O
1
O

306

O

O
O

O
O

312
11

21

30

O

6

O

6

1
1

9

O
2

9
9

O
3

7

Lotação
Ideal
8+9

6 Fim 7 Meio 8 Tolo

Arquivista
Técnico de Arquivo
Artífice de Estruturas de Obras e
Metalurgia
Artífice de Mecânica
Artífice de Eletricidade e Comunicação
Artífice de Carpintaria e Marcenaria
Artifice de Artes Gráficas
Auxiliar de Artífice
Artífice de Confecção de Roupas
e Uniformes

11

51

'"

767
3
7

O
O
O
O
O
O
O

O

4
8
1
3
12

30
2
15

O
O
O
O
O
O

306
333

O

12

11
81
7

9
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3IAj=Cat. Funcionais

(BI=Carreiras (el=Cal. Profissionais

Lotação

9 Item 7
lNI)9/~

~

Denominação

Farmacêutico
Odontõ!ogo

~

Código

Fim 7 Meio

8

18
29

N8908

N8909

Lotação
Ideal

II

8+9

Tot.

18
31

2.219 173 2.392

Subtotal

Data

6

10 Lot.
Central

20
31
50

2.442

Assinatura/Carimbo

Folha:2

I

Presidência da República (PR)
Secretaria de Administração Federal (SAFI
2

Órgão ou Entidade: Ministério da Saúde

Quadro Tabela de Lotação Ideal
3lA)=Cat. Funcionais
~

Lotação

(E)=Carreiras ICI=Cat. Profissionais

Denominação

Engenheiro
Arquiteto
Químico
Economista
Administrador
Contador
Estatístico
Técnico em Assuntos Educacionais
Técnico em Assuntos Culturais
Sociólogo
Assistente Social
Técnico em Comunicação Soetal
Bibliotecário
Auditor
Técnico de Planejamento
Pesquisador em Ciências da Saúde
Agente Administrativo
Datilógrafo
Analista de Informações

o Código
N8916

NS917
NS921
NS922

6

Fim 7 Meio
2
6
1
4

NS923

16

NS924
NS926
NS927
NS928
NS929

6
3

NS930
NS931
NS932
NS934
PI50i
PCT202
SA901
SA902
SI1401

47

7
2
1
4
9
1
2
11

570
60
O

8

10 Lot. II

IN 09/90

Cent.

1
O
1
O
1
O
O
O
O
O
1
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Tolo

O

2

O
O
O
20
1
O
1
1
O
O
O
1
O
O
O
159

6

55
3

9 Item7

1
4
20
7
3

8
3

1
47
4
10
1
2
11

729
115

3

O
O
O

O
9
1
1
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Lotação
Ideal
(8+91

3
6
2
4
37
7
3
8

3
1
48
4

10
1
2
11

738
116

4

1<189

b) Quadro Demonstrativo de Custo/Cargos-Funções
do Ministério da Saúde
Quantidade
Cargos/Funções

Código
Cargo/Função

Analista de Segurança Nacional e
Mobilização
Assistente Jurídico
Procurador Autárquico
Sanitarista
Agente de Saúde Publica
Motorista Oficiai
Agente de Portaria
Total da Categoria: A
Administrador
Advogado
Arquiteto
Assistente Técnico
Engenheiro
Farmacêutico

SI1402
SJl102
SJl103
SP1701
SP17Q2

TPl201
TP1202
2100
2110
2130
2160
2220
2250

Subtotal

Data

Valor Total
(Em Crsl

Valor Unitário
(Em Crs)

1

O

1

5 11
16
2
2
O
110 27 "137
74
5
79
104 3S
142
318 98
416
3.583 595 4.178
O

3
1
1
O
4

O
O

O
O

O
14
O
2
3
84

O
O
O
O
O
O

1
16
2
151
79
144
419
4.262

O
O
O
O
O

U
O
O
O
O
O

1
3
1
3
1
4

O

3.592 599 4.191

84

4.275

Assinatura/Carimbo

Quadro Tabela de Lotação Ideal
'Folha: 3
Presidência da República (PR)
Secretaria de Administração Federal (SAF)
2

3

(A)"'-Cat. Funcionais
4

Órgão ou Entidade: Ministério da Saúde
IB)=Carreiras

Denominação

Odontologo .
Médico
Auxiliar de Administração
Agente de Administração
Assistente de Administração
Coordenador de Área
Assistente Social
Psicólogo

lCJ=Cat. Profissionais
" Código

2270
2620
3602
3503
3604
EX-PR
EX-TER

FRP

Lotação
6 Fim 7 Meio
O
2
1
O
1
1
2
1

1
1
3
O
3
O
O
O

s Item7
IN09/90
S

Lotação
Central

10

1
4

O
4
1
2
1

Lotação
Ideal

8+9

Tal.

3

11

O
O
O
1
O
O

O
O
O

O

O
O

O

O
O
O

1
3
4
1
4
1
2
1
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3 (A):o:Cat. Funcionais
4

IB)=Carreiras

Denominação

Medico

c,Código

Funai

Total da Categoria: C
Total geral
/

Lotecán

(CI=CaLProfissionais
I;

Fim I Meio
1
18

1\ Tot.

o hem j
IN09/:KI

Lotaçào
Central

\O

11

Lotação
Ideal
8+9

o

1

1

12

30

31

3.601 607 4.208

85

O

4.293

/

Data

Assinatura/Carimbo

DECRETO N? 110, DE 3 DE MAIO DE 1991
Promulga o Acordo para ConstruçãO de
uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as
Cidades de São Borie e Santo Tomé, entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argentina assinaram, em 22 de
agosto de 1989, em Uruguaiana, um Acordo para a Construção
de uma Ponte sobre o Rio Uruguai;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
acordo por meio do Decreto Legislativo n? 82, de 6 de dezembro
de 1989;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 20
de abril de 1990, na forma de seu art. VI, inciso 1.
DECRETA:
Art. I? Acordo para a Construção de uma Ponte sobre o
Rio Uruguai, entre as Cidades de São Borja e Santo Tomé, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Argentina, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

6.5.1991, págs. 8393/8394.

DECRETO N? 111, DE 3 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação do Décimo Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n?
2 entre o Brasil e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 3 de
julho de 1990, em Montevidéu, a Ata de Retificação do Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica
n? 2 entre o Brasil e o Uruguai.

DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n? 2 entre o Brasil e o Uruguai, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. ·1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 6.5.1991,

pág. 8394.

DECRETO N? 112, DE 6 DE MAIO DE 1991
Altera o Dereto n? 94.536(1), de 29 de
junho de 1987, que regulamenta a Lei do
Ensino Profissional Marítimo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 19 da Lei n? 7.573, de 23 de dezembro de 1986,
DECRETA:
Art. I? O art. 43 do Decreto n? 94.536, de 29 de junho de
1987, alterado pelo decreto n? 96.650121, de 5 de setembro de
1988, passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 43. Aos alunos que ingressaram nas Escolas de
Formação de Oficiais da Marinha Mercante a partir de
1975 e que concluíram, com aproveitamento. os Cursos de
Formação de Oficiais do I? Grupo - Marítimos, fica assegurado o direito a diploma com grau e o título de Bacharel
em Ciências Náuticas, na forma do disposto no inciso I,
alínea a, do art. 14».
(1)

Coleçao das Leis. Brasília, (4):557, abr.ljun. 1987.

(2) Coleçeo das Leis. Brasília, (6):384, jul./set. 1988.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio!jun. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 6 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores
DECRETO N? 113, DE 6 DE MAIO DE 1991
Altera o Decreto n.O 99.066{l), de 8 de
março de 1990, que regulamenta a Lei n.o
7. 67812J, de 8 de novembro de 1988.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 7.678, de 8 de novembro de 1988,
DECRETA;
Art. I? Os arts. 54, 71, ceput , 72, 73, 84, 97 e o inciso VI
do art. 171 do Decreto n? 99.066, de 8 de março de 1990, passam
a vigorar com as seguintes modificações:
«Art. 54. As correções previstas no artigo anterior
somente poderão ser realizadas durante a elaboração do vinho, nas zonas de produção.
Art. 71. Vinho Comum ou de Consumo Corrente é o
vinho não identificado nos §§ 2? e 3? do art. 9? da Lei n?
7.678, com características predominantemente de variedades híbridas, americanas, ou da combinação de ambas.
Art. 72. Quanto ao teor de açúcares totais, calculado
em g/1 (grama por litro) de glicose, o vinho de mesa será
denominado de:
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2), mar.labr. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):48, out./dez. 1988.
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I por litro;

seco o que contiver até cinco gramas de glicose

II - meio seco ou demi-sec o que contiver mais de
cinco e, no máximo, vinte gramas de glicose por litro; e
IH - suave o que contiver mais de vinte gramas de
glicose por litro.
Art. 73. Quanto ao teor de açúcares totais, expresso
em glicose, o vinho leve será denominado de:
I por litro;

seco o que contiver até cinco gramas de glicose

11 - meio seco ou demic-sec o que contiver mais de
cinco e, no máximo, vinte gramas de glicose por litro; e

IH - suave o que contiver mais de vinte gramas de
glicose por litro;

.........................................................
Art. 84. O vinho poderá ser destilado mediante prévia autorização do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, que deverá emitir certificado de origem do destilado.

Art. 97. O vinho destinado a elaboração de vinagre
deverá ser acetificado na origem, com vinagre duplo, de
modo que apresente, após a acetificação, uma acidez volátil não inferior a seis décimos de grama de ácido acético
em cem mililitros de vinho.
.

Art. 171.
VI - modificar a rotulagem do produto registrado
sem prévio exame e autorização do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, ressalvado o disposto no art. 21;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera

DECRETO N? 114, DE 8 DE MAIO DE 19911*)
Aprova a Estrutura Regimental do
Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação (FNDE), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuiçôes
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. I? da Lei n? 5.537, de 21 de novembro de 1968, e nos arts. 27, § 5?, e 57, da Lei n? 8.028, de 12
de abril de 1990.
DECRETA:
Art. I? São aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação (FNDE), Constantes dos Anexos I a III deste decreto.
Art. 2? O regimento interno do FNDE será aprovado pelo
Ministro da Educação e publicado no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 8 de maio de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

(*) Retificado no DOde 16.5.1991 (v. pág, 1404 deste volume).
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ANEXO I
(Decreto n? 114, de 8 de maio de 1991)
ESTRUTURA REGIMENTAL
DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇAO (FNDE)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. I? O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal criada pela Lei n'' 5.537 (1 ) , de 21
de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-Lei n'' 872(2), de 15
de setembro de 1969, vincula-se ao Ministério da Educação.
Parágrafo único. O FNDE tem sede e foro em Brasília,
Distrito Federal.
Art. 2? O FNDE tem como finalidade captar recursos financeiros e canalizá-los para o financiamento de projetos educacionais, notadamente nas áreas de ensino, pesquisa, alimentação, material escolar e bolsas de estudo, observadas as diretrizes do planejamento da educação.
CAPÍTULO II
Da Organização e Competência

Seção I
Da Organização
Art. 3? O FNDE tem a seguinte organização:
I
órgão colegiado: Conselho Deliberativo;
11 - órgão executivo: Secretaria-Executiva.

(1) Coleção das Leis. Brasília. (2):140, out./dez. 1968.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):218, jul./set. 1969.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Seção II
Da Estrutura Básica
Art. 4? A Secretaria-Executiva tem a seguinte estrutura
básica:
I - órgão de assessoria direta e imediata ao SecretárioExecutivo: Gabinete;
11 - Órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral;
b I Auditoria;
c] Diretoria de Planejamento e Administração;
III - órgãos específicos:
a) Diretoria de Operações;
b) Diretoria Financeira.
Parágrafo único. O Secretário-Executivo será nomeado pelo Presidente da República e os dirigentes dos órgãos seccionais
e específicos pelo Ministro da Educação.

Seção III
Do Conselho Deliberativo
Art. 5? O Conselho Deliberativo é constituido pelo Ministro da Educação, Secretário-Executivo do Ministério da Educação, Secretário Nacional de Educação Básica, Secretário Nacional de Educação Tecnológica, Secretário Nacional de Educação
Superior e Secretário-Executivo do FNDE.
Parágrafo único. O Ministro da Educação presidirá o Conselho Deliberativo, sendo substituído em suas ausências ou impedimentos legais pelo Secretário-Executivo da Pasta.

Seção IV
Da Competência das Unidades
Art. 6? Ao Conselho Deliberativo compete:
I - deliberar sobre:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390, maío/jun. 1991.
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a) o financiamento de projetos e programas educacionais e
culturais, promovidos pela União, quando nele se utilizarem recursos próprios do FNDE;
b) a assistência financeira aos Estados, Distrito Federal,
Municípios e estabelecimentos particulares de ensino, quando
neles se utilizarem recursos próprios do FNDE;
c) o financiamento de bolsas de estudo, manutenção e estágios a alunos dos cursos superiores e do ensino médio e fundamental, quando neles se utilizarem recursos próprios do FNDE;
d) o orçamento do FNDE e suas alterações, bem assim
acompanhar sua execução;
II - formular a política de captação e canalização de recursos financeiros do FNDE;
III - aprovar as contas da Secretaria-Executiva do
FNDE.

Art. 7? À Secretaria-Executiva compete:
I - assessorar o Conselho Deliberativo e executar suas
deliberações;
11 - dirigir, coordenar. supervisionar e controlar as atividades técnico-administrativas das unidades orgânicas integrantes de sua estrutura;
III - articular-se com os órgãos e entidades interessados
na utilização de recursos do FNDE, visando à compatibilização
dos recursos com os projetos e programas respectivos;
IV - manter o Conselho Deliberativo permanente informado sobre a execução orçamentária e, especialmente, sobre o
cumprimento de suas deliberações.
Art. 8? Ao Gabinete compete assistir ao SecretárioExecutivo em sua representação política e social, incumbindo-se
das atividades de comunicação social e de relações públicas,
bem assim do preparo e encaminhamento de seu expediente.
Art. 9? A Procuradoria-Geral compete atender os encargos
jurídicos do FNDE, assistir ao Conselho Deliberativo e promover a defesa dos interesses da autarquia, nas esferas judicial e
administrativa.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 10. A auditoria compete prestar assistência ao Conselho Deliberativo e à Secretaria-Executiva do FNDE, no
exercício da supervisão e controle das operações de transferência de recursos financeiros administrados pela autarquia, bem
assim no cumprimento das normas de administração contábil e
financeira e das recomendações emanadas da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação.
Art. 11. A Diretoria de Planejamento e Administração
compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de
orçamento, administração, modernização e informática;
II - propor diretrizes e estratégias para implementação
da política de atuação do FNDE;
III - desenvolver estudos para captação de recursos financeiros, financiamento reembolsável e assistência financeira a
projetos;
IV - aperfeiçoar mecanismos de controle de arrecadação
de receitas;
V - prestar apoio e cooperação técnica em sua área de
competência.
Art. 12. A Diretoria de Operações compete:
I - coordenar e supervisionar a execução das atividades
relacionadas com o Sistema de Manutenção de Ensino (SME);
11 - analisar as solicitações de recursos e coordenar a
execução das operações de fomento ao ensino, em conformidade
com as diretrizes do planejamento nacional de educação;
III - acompanhar e controlar a adequada aplicação dos recursos repassados pelo FNDE.
Art. 13. A Diretoria Financeira compete planejar, coordenar e controlar a execução das atividades orçamentárias, financeiras e contábeis dos recursos administrados pelo FNDE, bem
assim desenvolver as funções de contabilidade, administração
financeira e orçamentária.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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CAPITULO III
Das Atribuições dos Dirigentes

Seção I
Do Secretário- Executivo
Art. 14. Ao Secretário-Executivo incumbe:
I - administrar o FNDE e movimentar seus recursos,
autorizando despesas e ordenando os respectivos pagamentos;
II - representar o FNDE em juízo ou fora dele;
111 - supervisionar e coordenar as atividades das unidades organizacionais do FNDE, mediante o acompanhamento dos
órgãos da estrutura básica;
IV
enviar a prestação de contas ao Ministro da Educação;
V
nomear ou designar os assessores, dirigentes e chefes das unidades do FNDE, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 4?

Seção II
Dos Demais Dirigentes

Art. 15. Ao Chefe de Gabinete, ao Procurador-Geral, ao
Chefe da Auditoria, aos Diretores e demais Chefes incumbe planejar. coordenar. dirigir e orientar a execução das atividades
afetas às respectivas unidades e exercer outras atribuições que
lhes forem cometidas.
CAPiTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 16. São extintas as funções do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DA!), integrantes da tabela permanente do FNDE, a partir de
de
de 1991.
Art. 17. As normas de organização e funcionamento dos
órgãos do FNDE serão estabelecidas em regimento interno.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390; maio/jun. 1991.
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ANEXO Il
(Decreto n? 114, de 8 de maio de 19911
a) Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e Funções de Confiança
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)
N? de Cargos
Funcôes

Unidade

Denominação

DAS/OI

Gabinete
Procuradoria-Geral

Chefe

101.5
102.1
101.3

Procurador-Geral

101.3

Auditoria
Diretoria de Planejamento e
Administração

Chefe

101.3

Diretor

Assessor

101.4
102.1

3
2
9

Chefe
Chefe
Chefe

101.2
101.1
DI

[

Diretor
Assessor

101.4

i

2
4

Chefe
Chefe

101.2
DI

Diretoria Financeira

i
i

Diretor
Assessor

Divisão
Seção

2
4

Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
DI

Seco Executivo
Assessor

Divisão
Serviço
Seção

Diretoria de Operocões
Divisao
Seção

102.1

bl Quadro Resumo
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Código,
Cargos/Funções
DAS-5
DAS·4
DAS-3
DAS·2
DAS·1

Quantidade
Cargos/Funções

Valor Unitário
Em

[

190.866,22
163.864,00

3
3
7

6

Subtotal

20

DI

[7

Total

37

c-s

140.615,34
117.865,04
96.177,10

Valor Total
Em Cr$
190.866,22
491.592,00
421.846,02
825.055,28
577 .062,60
2.506.422,12

21.132,13

359.246,21
2.865.668,33
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ANEXO III
(Decreto n? 114, de 8 de maio de 1991)
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Orgão ou Entidade: Fundo Nac. de Desenvolvimento
da Educação
Lotacác
2 Denominação

-I Código

1 Fim " Meio

7 Item7
IN09/90
f;

H Lotação

Cent,

9

Lotação
Ideal

1'oL

16+71

Categorias Funcionais
Arquivista
Auxiliar Opero Serviços Diversos
Desenhista
Auxiliar em Assuntos Educacionais
Técnico de Contabilidade
Agente de Mecanização de Apoio
Telefonista
Psicólogo
Economista
Administrador
Contador
Estatístico
Técnico em Assuntos Educacionais
Bibliotecário
Analista de Sistemas
Programador
Perfurador- Digitador
Agente Administrativo
Datilógrafo
Procurador Autárquico
Motorista Oficial
Agente de Portaria
Total Geral

AR-2301
NM-lOO6
NM-1014
NM·102.'>
NM·1042

z

)

3
I

3

:l
6

3
6

I

I

,

2
10
2

2
10
2

z

a

a

I
I

I

I

4

4
10

2
10

NM·I043
NM·I044
NS-907
NS·922

,

NS·923

4

NS·924
NS·926

NS-927
NS-932
PRO·160l

2

2
17

I

I

2
2
5
6
:J

4
3
16
37
7

44

117

17
2

PRO·1602

I

PRO·1604

11

SA-801

31
4

SA-802
SJ·1103
TP-1201
TP-1202

lU

I

3

.roa
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a
17

I
4

3
16
37
7
6
2
7
147

1203
DECRETO N? 115, DE 13 DE MAIO DE 1991
Aprova o Regimento Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição.
DECRETA:
Art. 1? Fica aprovado, na forma do anexo, o Regimento
Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Art. 2? O Anexo II ao Decreto n? 99.411(1) , de 25 de julho
de 1990, passa a vigorar com a redação do Anexo II a este decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revoga-se o art. 2? do Decreto n? 99.411, de 25 de
julho de 1990.
Brasília, 13 de maio de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA-GERAL
DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
(Anexo ao Decreto n? 115, de 13 de maio de 1991)
TiTUWI

Da Natureza e Finalidade
Art. I? A Secretaria-Geral da Presidência da República,
órgão de assistência direta e imediata ao Presidente da República, tem por finalidade:
I - assistir ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições;
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2620, jul./ago. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.
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II - coordenar a ação administrativa do Governo Federal, o acompanhamento de programas e políticas governamentais e o relacionamento com os Estados, o Distrito Federal e 08
Municípios;
III - preparar as mensagens do Presidente da República
ao Congresso Nacional, acompanhar a tramitação de atos legislativos e examinar, em articulação com outros órgãos da Administração Pública Federal, os que devam ser submetidos à sanção presidencial,
IV - exercer a supervisão técnica dos trabalhos das Secretarias da Presidência da República.

TÍTULO II
Da Estrutura
Art. 2? A Secretaria-Geral da Presidência da República,
chefiada por Secretário-Geral, compõe-se de:
I
Gabinete do Secretário-Geral;
II
Subsecretaria-Geral;
III
Secretaria de Imprensa;
IV
Cerimonial da Presidência da República;
V
Secretaria de Controle Interno.
Art. 3? O Gabinete do Secretário-Geral, dirigido por Chefe, é integrado por Adjuntos e por Oficiais de Gabinete.
Art. 4? A Subsecretaria-Geral, dirigida por SubsecretárioGeral, é integrada por Diretor-Geral de Administração, Assessores-Chefes, Consultor Juridico, Adjuntos, Coordenador e Oficiais de Gabinete.
Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração, dirigida por Diretor-Geral, é integrada por Diretor-Geral-Adjunto,
Adjuntos, Chefes de Departamentos, Assessores, Oficiais de
Gabinete e por Chefes de Seção.
Art. 5? A Secretaria de Imprensa, dirigida por Secretário,
é integrada por Adjuntos, Coordenador e Oficiais de Gabinete.
Art. 6? O Cerimonial, dirigido por Chefe, é integrado por
Adjuntos e Oficiais de Gabinete.
Art. 7? A Secretaria de Controle Interno, dirigida por Secretário, é integrada por Assessores e Chefes de Coordenadoria.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun , 1991.
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TÍTULO III
Da Competência
CAPÍTULO I
Da Secretaria-Geral
Art. 8? Compete Secretaria-Geral da Presidência da República dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades dos
órgãos que a integram e, em especial:
I - assessorar e assistir ao Presidente da República;
à

II - articular-se com o Gabinete Militar, o Gabinete Pessoal do Presidente da República, a Consultoria Geral da República e os demais órgãos da Presidência da República;
111 - trasmitir aos Ministros e a outras autoridades civis
da Administração Pública Federal ordens e diretrizes do Presidente da República;
IV - articular-se com quaisquer órgãos e entidades da Administração Pública Federal; dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, indicando; quando necessário, representantes
para este fim;
V - exercer a supervisão técnica das Secretarias da Presidência da República;
VI - organizar as viagens e visitas presidenciais;
VII - exercer as atribuições que lhe forem cometidas pelo
Secretário-Geral.
Art. 9? Ao Secretário-Geral da Presidência da República
compete:
I - assessorar e assistir diretamente ao Presidente da
República na área de atuação da Secretaria, inclusive quanto à
pauta de audiências;
II - recepcionar, diariamente, o Presidente da República e acompanhá-lo nas viagens. visitas e atos oficiais;
III - representar o Presidente da República em cerimônias ou fazer representá-lo segundo suas instruções;
IV - fixar a lotação ideal do pessoal em exercício nos Órgãos integrantes da Secretaria-Geral;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183-(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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v - propor ao Presidente da República a nomeação ou
designação do Subsecretário-Geral, do Diretor-Geral de Administração, do Secretário de Imprensa, dos titulares das Assessorias para Assuntos Econômicos, para Assuntos Sociais, Diplomática, J uridica e Legislativa, do Chefe do Cerimonial da Presidência da República e do Secretário de Controle Interno, bem
assim nomear ou designar, dar posse, exonerar e dispensar os
demais membros da Secretaria-Geral,
VI - aprovar a proposta orçamentária e a programação
financeira da Presidência da República,
VII - aprovar os regimentos internos dos órgãos integrantes da Secretaria-Geral;
VIII - requisitar servidores civis para terem exercício na
Presidência da República;
IX - autorizar viagens ao exterior dos servidores em
exercício na Secretaria-Geral,
X - impor sanção disciplinar de suspensão superior a
trinta dias;
XI - baixar portarias, instruções e ordens de serviço,
XII - avocar quaisquer assuntos em tramitação nos órgãos integrantes da Secretaria-Geral.
CAPÍTULO II
Dos órgãos

Seção I
Do Gabinete do Secretário-Geral
Art. 10. Compete ao Gabinete do Secretário-Geral:
I - assessorar e assistir diretamente ao Secretário-Geral
no âmbito de atuação do Gabinete, inclusive quanto à pauta de
audiências;
II - estabelecer contatos com os Gabinetes dos Ministros
de Estado, Secretários da Presidência da República, dos Governadores dos Estados e do Distrito Federal e os dos Prefeitos
dos Municípios;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/Iun. 1991.
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111 - relacionar-se com organizações, entidades e associações de direito privado;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Secretário-Geral.

Seção II
Da Subsecretaria-Geral
Compete à Subsecretaria-Geral:
receber e organizar os expedientes a serem levados
a despacho do Secretário-Geral com o Presidente da República;
11 - exercer a coordenação executiva dos órgãos que
compõem a Subsecretaria-Geral;
UI - articular-se com quaisquer órgãos e entidades de
Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. no âmbito de sua competência;
IV - distribuir ou examinar, a pedido do SecretárioGeral, projetos e proposições;
V - supervisionar os serviços de numeração, registro e
publicação das leis, decretos, mensagens, portarias e demais
atos da competência dos titulares dos órgãos da Presidência da
República;
VI - aprovar programas relativos às atividades de apoio
administrativo necessárias ao funcionamento dos órgãos da Presidência da República e supervisionar sua execução;
VII - apresentar, anualmente, ao Secretário-Geral, a proposta orçamentária e a programação financeira da Presidência
da República;
VIU - executar outras atividades que lhe forem cometidas
pelo Secretário-Geral.
Parágrafo único. Compete ao Subsecretário-Geral:
a) nomear, designar, dar posse, exonerar e dispensar servidores em exercício nas unidades administrativas da Subsecretaria-Geral;
b) requisitar servidores, na forma do art. 23 do Decreto n?
99.411, de 25 de julho de 1990;
Art. 11.
I -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maic/jun. 1991.
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c) conceder aposentadoria;
d) aplicar sanção disciplinar de advertência, suspensão até
trinta dias e destituição de cargo em comissão;
el ratificar os atos de dispensa e as situações de inexigibilidade de licitação.
Art. 12. A Subsecretaria-Geral compõe-se de:
I
Diretoria-Geral de Administração;
11
Assessoria para Assuntos Econômicos;
III
Assessoria para Assuntos Sociais;
IV
Assessoria Diplomática;
V
Assessoria Jurídica;
VI
Assessoria Legislativa.

Subseção I
Da Diretoria-Geral
Art. 13. Compete à Diretoria-Geral de Administração:
I - examinar projetos e proposições submetidos ao Pre-

sidente da República nas áreas sob seu acompanhamento;
II - orientar, coordenar e controlar as atividades de
apoio administrativo da Presidência da República;
IH - coordenar as atividades de apoio na preparação e
execução de viagens e visitas presidenciais;
IV - promover a execução das atividades de comunicação
administrativa, numeração e publicação de leis, medidas provisórias, decretos e outros atos, de lavratura de termos de posse e
guarda dos respectivos livros e de obtenção de referenda ministerial nos atos do Presidente da República;
V - elaborar proposta orçamentária e executar o orçamento das unidades administrativas da Presidência da República;
VI - supervisionar a administração de pessoal.
Parágrafo único. Compete ao Diretor-Geral a gestão das
atividades atribuídas à Diretoria-Geral de Administração e, em
especial:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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a) outorgar permissão de uso dos imóveis residenciais administrados pela Presidência da República, bem assim dos reservados para atendimento das necessidades do Poder Executi-

vo;
b) nomear comissões permanentes e especiais de licitação;

c] autorizar a instauração dos processos de licitação, sua
dispensa e declarar sua inexigibilidade;
d) assinar contratos e demais documentos de natureza contratual;
e) atuar como ordenador de despesas;
f) julgar recursos nas matérias de competência da Diretoria-Gerai de Administração.
Art. 14. A Diretoria-Geral de Administração compõe-se
de:

I
Departamento de Administração;
II
Departamento de Comunicações;
III
Departamento de Documentação;
IV
Departamento de Instalações;
V
Departamento de Pessoal;
VI
Departamento de Informática;
VII
Departamento de Orçamento e Finanças;
VIII
Departamento de Saúde;
IX
Departamento de Transportes.
§ 1? Integra, ainda, a Diretoria-Geral de Administração a
Seção de Apoio e Segurança aos ex-Presidentes da República
(Lei n? 7.474(21, de 8 de maio de 1986).
§ 2? Caberá ao Diretor-Geral-Adjunto substituir o DiretorGeral, nos impedimentos deste, e exercer, por delegação, a função de ordenador de despesas.

Art. 15. Compete ao Departamento de Administração:
I - propor ao Diretor-Geral a aquisição de material, de
consumo e permanente, e a contratação de obras e serviços;
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):58, abr.Zjun. 1986.
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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11 - coordenar, fiscalizar e executar as atividades de
recebimento, estocagem, distribuição. controle e inspeção de
material de consumo e permanente, inclusive uniformes de pessoal;
III - coordenar, fiscalizar e executar as atividades de
administração, manutenção e recuperação do material perrnanente da Presidência da República;
IV - coordenar, fiscalizar e executar as atividades de
recebimento e estocagern de gêneros alimentícios e de outros
materiais necessários ao preparo de refeições;
V - coordenar, fiscalizar e executar as atividades de
manutenção de instalações elétricas e eletromecânicas dos imóveis oficiais da Presidência da República, realizando diretamente serviços de pequeno porte;
VI - fiscalizar a manutenção de elevadores, quadros
de comando, motores-geradores, sistemas de ar condicionado e
refrigeração dos imóveis oficiais da Presidência da República;
VII - assegurar o funcionamento das usinas de emergência da Presidência da República;
VIII - manter em perfeito estado de conservação e uso
todos os imóveis sob a responsabilidade da Presidência da República;
IX - elaborar planos de conservação. manutenção e
limpeza do Palácio do Planalto e Anexos;
X
controlar todos os depósitos sob sua responsabilidade;
XI - controlar a execução dos serviços de manutenção
e conservação do Palácio do Planalto e dos Anexos;
XII - coordenar a administração das Residências Oficiais de acordo com as orientações da Diretoria-Geral de Administração;
XIII - controlar e conservar as instalações, móveis e
utensílios das Residências Oficiais;
XIV - proceder, por intermédio de servidores designados para administrar os palácios presidenciais. ao controle das
atividades, da disciplina e da apresentação individual dos servidores a eles subordinados;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/um. 1991.
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xv - manter a Diretoria-Geral de Administração informada sobre ocorrências ou solicitações extraordinárias dos ocupantes de moradias funcionais;
XVI ~ manter claviculário organizado, contendo as chaves das moradias funcionais e depósitos;
XVII - elaborar planos de manutenção e conservação das
máquinas, ferramentas, equipamentos e utensílios das oficinas;
XVIII - fiscalizar a qualidade dos serviços executados pelas oficinas, verificando o emprego correto do material para sua
execução;
XIX - acompanhar. fiscalizar e atestar os serviços prestados e obras realizadas pelas empresas contratadas nos imóveis sob a responsabilidade da Presidência da República;
XX - supervisionar e controlar os serviços de zeladoria
e oficinas da Presidência da República.
Art. 16. O Departamento de Administração compõe-se de:
I - Divisão de Conservação e Manutenção:
a) Seção de Oficinas;
b) Seção de Zeladoria;
c) Seção de Manutenção de Imóveis Oficiais;
d) Seção de Manutenção de Moradias Funcionais;
II - Divisão de Material e Patrimônio:
a) Seção de Cadastro e Inventário;
b) Seção de Controle e Previsão de Estoque;
c) Almoxarifado;
III - Divisão de Eletromecãnica:
a) Seção de Instalações e Equipamentos;
b) Seção de Ar-Condicionado e Refrigeração;
c) Seção de Geração de Força;
IV - Divisão de Subsistência:
a) Seção de Estoque e Gêneros;
b) Seção de Copas e Refeitórios;
c) Seção de Cozinha.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maic/jun. 1991.

1212
Art. 17. Compete à Divisão de Conservação e Manutenção
coordenar, fiscalizar e executar as atividades relativas às oficinas, zeladoria, manutenção dos imóveis oficiais e moradias funcionais administrados pela Presidência da República.
Art. 18. Compete à Divisão de Material e Patrimônio dirigir, orientar e coordenar as atividades relativas a cadastro e inventário, controle e previsão de estoque e almoxarifado.
Art. 19. Compete à Divisão de Eletromecãnica operar e
manter as instalações elétricas e eletromecânicas dos imóveis
oficiais da Presidência da República.
Art. 20. Compete à Divisão de Subsistência dirigir, orientar e coordenar as atividades relativas ao preparo, distribuição
e armazenamento de alimentação para o pessoal da Presidência
da República.
Art. 21. Compete ao Departamento de Comunicações:
I - estabelecer e manter os serviços de telecomunicações da Presidência da República;
II - efetuar a criptografia das mensagens sigilosas da
Presidência da República, inclusive durante as viagens presidenciais;
III - registrar, expedir, distribuir e arquivar telegramas
e radiogramas recebidos e transmitidos;
IV - manter as instalações e os aparelbos de telecomunicações dos imóveis oficiais da Presidência da República e efetuar instalações de pequeno porte;
V - assegurar as comunicações durante as viagens presidenciais;
VI - fiscalizar e atestar a prestação de serviços em sua
área de competência;
VII - operar o Centro de Telecomunicações, telex, redes
de rádios de VHF e UHF da Presidência da República;
VIII - zelar pelo fiel cumprimento das normas internas
para correspondência postal, telefônica e telegráfica da Presidência da República;
IX - realizar a manutenção dos equipamentos eletrônicos de telecomunicações e sonorização dos imóveis oficiais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1l71-1390, maio/jun. 1991.
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x - executar instalações de telecomunicações e sonorização de pequeno porte;
XI - acompanhar e fiscalizar instalações e manutenção
de equipamentos eletrônicos e telefônicos executados por terceiros.

Art. 22. O Departamento de Comunicações compõe-se de:
I - Divisão de Telefonia:
a) Seção de Operação;
bl Seção de Instalação e Manutenção;
II - Divisão de Telecomunicações:
a) Seção de Operação;
bl Seção de Comunicações;
III - Di visão de Rádio:
a) Seção de Operação;
bl Seção de Manutenção.
Art. 23. Compete à Divisão de Telefonia a instalação e
manutenção de equipamentos telefônicos e de rádio, som e
vídeo, de redes de comunicações (voz e dados), bem assim a gerência do almoxarifado de equipamentos e peças e a manutenção do auditório e do serviço de som.
Art. 24. Compete à Divisão de Telecomunicações executar
os serviços relativos ao atendimento de solicitações de serviços
telefônicos e de informações ao usuário.
Art. 25. Compete à Divisão de Rádio operar os sistemas
de comunicações de rádio, telex, fac-símile, inclusive criptografia, da Presidência da República, acompanhar os deslocamentos
do Presidente da República e da Primeira Dama e coordenar o
sistema de comunicações nas viagens presidenciais.
Art. 26. Compete ao Departamento de Documentação:
I - assessorar, no âmbito de sua competência, os órgãos integrantes da Presidência da República;
11 - executar as atividades de comunicação administrativa, no tocante à recepção, numeração, registro e distribuição
interna dos processos, exposições de motivos, mensagens, avisos, ofícios e demais documentos que devam tramitar na Presidência da República;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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IH - numerar, registrar e fazer publicar, no Diário
Oficial, as leis, medidas provisórias e decretos;
IV - providenciar a publicação, no Diário Oficial, das

mensagens e despachos do Presidente da República e dos despachos, portarias e outros atos encaminhados pelos órgãos integrantes da Presidência da República;
V - promover a revisão das publicações de sua responsabilidade;
VI - expedir a correspondência oficial da Presidência da
República;
VII - lavrar os termos de posse de Ministros de Estado e
de autoridades dos órgãos integrantes da Presidência da República, responsabilizando-se pela guarda e conservação. dos livros respectivos, bem assim pela atualização do painel de interinidade ministerial;
VIII - obter a referenda ministerial nos atos do Presidente da República;
IX - atuar como órgão de consulta, nas atividades que
demandem pesquisas legislativas e bibliográficas ou necessitem
de informações sobre andamento e solução de processos;
X - promover a indexação, armazenagem e recuperação
de atos legislativos, livros, periódicos, discursos presidenciais e
demais documentos ou publicações de interesse da Presidência
da República para disseminação seletiva de informações;
XI - receber. avaliar, organizar, custodiar e restaurar,
através do arquivo, o acervo documental mandado arquivar pelos órgãos integrantes da Presidência da República;
XII - adquirir, catalogar, classificar e divulgar livros e
periódicos, através da biblioteca.
Art. 27. O Departamento de Documentação compõe-se de:
I - Divisão de Expediente:
a) Seção de Entrada;
b) Seção de Saída;
II - Divisão de Arquivo:
a) Seção de Registro;
b) Seção de Recuperação;
Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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lU - Divisão de Publicação:
a) Seção de Atos Numerados;
b I Seção de Atos Pessoais e Despachos;
c) Referenda;
IV - Biblioteca.
Art. 28. Compet~ à Divisão de Expediente executar as atividades de comunicação administrativa da Presidência da República, através de protocolo automatizado e do Centro de Distribuição, receber, pesquisar antecedentes, numerar e registrar
os processos, correspondências e demais documentos que devam tramitar na Presidência da República e distribuir e expedir
os processos, correspondências e outros documentos destinados
aos Ministérios e órgãos da Presidência da República.
Art. 29. Compete à Divisão de Arquivo executar as atividades relacionadas com o arquivo e guarda do acervo documental da Presidência da República, receber, selecionar e custodiar
os documentos destinados a compor o acervo documental, atender aos pedidos de vistas dos documentos arquivados e proceder à realização de pequenos serviços de restauração de documentos.
Art. 30. Compete à Divisão de Publicação executar as atividades de publicação dos atos do Presidente da República e
dos órgãos vinculados à Secretaria-Geral, ao Gabinete Militar
da Presidência da República e ao Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Art. 31. Compete à Biblioteca atender às pesquisas legislativa e bibliográfica, proceder ao empréstimo de livros e periódicos e manter atualizado e preservado o acervo bibliográfico.
Art. 32. Compete ao Departamento de Instalações:
I - elaborar e orientar projetos arquitetônicos e de instalações para as obras, serviços de modificação e construções;
II - especificar e orçar todas as obras e serviços a serem executados;
IH - acompanhar e vistoriar as obras e serviços em execução, visando ao cumprimento dos prazos e especificações;
IV - fixar prazos para execução de obras ou serviços;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(31:1171-1390. maió/Iun. 1991.
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v - acompanhar e receber obras e serviços executados
para a Presidência da República;
VI - manter em arquivo todos os projetos de arquitetura
e de estrutura de instalações dos edifícios da Presidência da República;
VII - estabelecer requisitos técnicos para licitações e
execução de obras e serviços, de acordo com a legislação em vigor e a orientação da Diretoria-Geral;
VIII - impedir, em qualquer hipótese, redução ou variação no material determinado para a execução de obras ou serviços, zelando para que sejam cumpridas as exigências dos editais;
IX - elaborar e executar os atos relacionados com a distribuição e controle dos móveis e imóveis sob sua responsabilidade;
x - controlar o material sob sua responsabilidade, distribuído aos permissionários de imóveis funcionais;
XI - inspecionar os imóveis, inclusive os móveis e utensílios neles contidos, por ocasião da ocupação e desocupação pelo permissionário;
XII - acompanhar a entrega de unidades residenciais aos
permissionários, fazendo entrega dos documentos a serem
preenchidos e prestando os esclarecimentos que forem solicitados;
XIII - solicitar, por ocasião da desocupação do imóvel, o
comprovante de quitação das respectivas contas de luz e de telefone, quando for o caso;
XIV - receber do Departamento de Administração Imobiliária da Secretaria da, Administração Federal (DAI/SAF) a fatura mensal para pagamento das taxas dos imóveis, conferindoa e encaminhando-a para o respectivo pagamento;
XV - remeter à DAI/SAF, após o pagamento, a segunda
via da fatura e o respectivo Documento de .Arrecadação de Receitas Federais (Darf), comprovando a quitação das taxas relativas aos imóveis;
XVI - representar a Diretoria-Geral de Administração
junto ao DAI/SAF.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 33. O Departamento de Instalações compõe-se de:
I - Divisão de Projetos:
a) Seção de Projetos;
b) Seção de Programação Visual;
II - Divisão de Controle de Imóveis Funcionais:
a)

Seção de Registro;

b) Seção de Vistoria.

Art. 34. Compete à Divisão de Projetos orientar projetos
arquitetônicos e de instalações, especificar, orçar, acompanhar
e vistoriar todas as obras e serviços executados em imóveis administrados pela Presidência da República.
Art. 35. Compete à Divisão de Controle de Imóveis Funcionais elaborar os atos relacionados com a distribuição e controle dos bens móveis e imóveis sob sua responsabilidade e representar a Diretoria-Geral de Administração junto ao DAI!
SAF, para esse fim.
Art. 36.

Compete ao Departamento de Pessoal:
I - coordenar. executar e controlar as atividades relativas à administração de pessoal da Presidência da República;
11 - organizar e dar andamento a processos, tendo em
vista a requisição, dispensa e alterações funcionais de servidores, por solicitação dos diversos órgãos da Presidência da República;
III ~ fiscalizar e fazer cumprir a legislação que dispõe
sobre o regime de trabalho dos servidores à disposição da Presidência da República ou por ela temporariamente contratados;
IV ~ elaborar os contratos de trabalho relativos ao
pessoal temporário a ser contratado pela Presidência da República;
v - exercer o controle do efetivo de pessoal, de acordo com a respectiva lotação;
VI - fornecer certidões e declarações referentes a tempo de serviço, férias e desempenho funcional na Presidência da
República;
VII - elaborar e fazer publicar o Boletim Interno da
Presidência da República;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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VIII --.,... receber, confeccionar e expedir correspondência e
demais documentos referentes a pessoal;
IX - elaborar o plano de férias dos servidores da Presidência da República, de acordo com as propostas apresentadas pelos diversos órgãos;
X - controlar, através de informações fornecidas pelas chefias dos respectivos órgãos, a freqüência dos servidores
em exercício na Presidência da República;
XI - fazer publicar os atos de concessão de licenças e
de autorização de afastamentos de servidores, na forma da legislação pertinente;
XII - lavrar atos de requisição, nomeação e exoneração
de servidores da Presidência da República;
XIII - manter em dia os registros relativos aos servidores da Presidência da República;
XIV - prestar orientação aos servidores em assuntos administrativos e funcionais;
XV - acompanhar o andamento de processos de interesse dos servidores, junto aos órgãos de origem;
XVI - encaminhar ao benefício do Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS) ou Posto de Acidente de Trabalho (PAT)
os servidores doentes ou acidentados em serviço;
XVII - elaborar folhas de pagamento e demais documentos necessários ao crédito bancário da remuneração devida ao
pessoal em exercício na Presidência da República:
XVIII - prestar ao Diretor-Geral assessoria em todos os
assuntos afetos à administração de pessoal.

Art. 37. O Departamento de Pessoal compõe-se de:
I - Divisão de Pagamentos:
a) Seção de Execução de Folha de Pagamento;
b) Seção de Atendimento e Controle de Diárias;
II - Divisão de Controle de Pessoal:
a) Seção de Registros Funcionais;
b) Seção de Freqüência;
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III -

Divisão de Legislação e Assistência:

a) Seção de Análise de Legislação e Jurisprudência;

b) Seção de Assistência ao Servidor;
IV - Seção de Gerenciamento de Sistemas, Dados e Informações;
V - Seção de Expediente;
VI - Seção de Pessoal Militar.
Parágrafo único. O Chefe da Seção de Pessoal Militar vincula-se, para fins administrativos militares, ao Subchefe Executivo do Gabinete Militar da Presidência da República.
Art. 38.

Compete à Divisão de Pagamentos elaborar fo-

lhas de pagamento e demais documentos necessários ao crédito
bancário da remuneração devida ao pessoal em exercício na

Presidência da República e controlar o pagamento de diárias.
Art. 39. Compete à Divisão de Controle de Pessoal manter
o cadastro de dados funcionais dos servidores e expedir a freqüência mensal interna e externa.
Art. 40.

Compete à Divisão de Legislação e Assistência

acompanhar e atualizar as normas pertinentes à área de recursos humanos, através de análise da legislação e da jurisprudência, bem assim prestar assistência aos servidores.

Art. 41. Compete ao Departamento de Informática:
I - planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades de informática e teleinformática na Presidência da República e acompanhar as mudanças introduzidas no contexto organizacional;
11 - projetar, desenvolver. executar e manter o tratamento automatizado de informações e o processamento eletrônico de
dados, visando à evolução e ao aperfeiçoamento das atividades
da Presidência da República;
111 dos dados
IV rir o nível

garantir a integridade, a segurança e a privacidade
processados e em processamento;
auditar os serviços e produtos de informática e aufede satisfação dos usuários, visando à garantia de sua

qualidade;
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v - propor a aqursicao, distribuir, controlar e promover
a manutenção do material e equipamento de informática da Presidência da República;
VI - promover o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos na área de informática;
VII - elaborar e submeter proposta: de orçamento e programação de recursos a serem empregados em informática e
acompanhar sua execução.
Art. 42. O Departamento de Informática compõe-se de:
I - Divisão de Dados e Sistemas:
ai Seção de Administração de Dados;
b) Seção de Sistemas de Uso Local;
c) Seção de Sistemas de Uso Institucional;
d) Seção de Organização e Métodos de Automação;
II - Divisão de Processamento e Comunicação de Dados:
ai Seção de Suporte Técnico;
b) Seção de Controle de Serviços;
c) Seção de Operação;
lU
Divisão de Gerência de Qualidade;
IV ~ Divisão de Suporte Operacional.
Art. 43. Compete à Divisão de Dados e Sistemas planejar,
promover, coordenar, orientar e 'controlar fi execução das atividades de administração de dados, estudos e processos organizacionais e de desenvolvimento de sistemas de informação de uso
local e institucional.
Art. 44. Compete à Divisão de Processamento e Comunicação de Dados planejar, promover, orientar e coordenar a execução das atividades de processamento e comunicação de dados.
Art. 45. Compete à Divisão de Gerência de Qualidade planejar, coordenar e promover a execução das' atividades de normatização, auditoria ambiental e de sistemas, segurança ambiental e de dados e informações processados e em processamento, bem como segurança dos bens e recursos de informática.
no âmbito da Presidência da República.
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Art. 46. Compete à Divisão de Suporte Operacional planejar, coordenar e promover a execução das atividades de apoio
operacional nas áreas de atendimento ao usuário, treinamento
de pessoal, bens e serviços e recursos gráficos e visuais.
Art. 47.

Compete ao Departamento de Orçamento e Finan-

ças:

I - propor normas internas para a execução de atividades orçamentário-financeiras de compras, licitações, contratações e pagamentos;
11 - elaborar a proposta orçamentária anual da
Subsecretaria-Geral e seus departamentos;
111 - executar o orçamento do exercício, mediante a movimentação de créditos e recursos e a extração de Notas de Empenho e Ordens Bancárias para submissão ao ordenador de despesas titular ou delegado;
IV - conferir todos os documentos de cobrança que lhe
sejam encaminhados, para verificação de sua autenticidade, correção e conformidade com a legislação em vigor e, quando for o
caso, com o instrumento contratual a que se referirem;
V - enviar à Secretaria de Controle Interno (CisetlPR)
toda a documentação relativa a pagamentos efetuados;
VI - manter, em coordenação com os demais Departamentos da Diretoria-Geral, cadastro de fornecedores de bens e
serviços;
VII - proceder, por solicitação dos demais departamentos, à licitação para aquisição de bens e serviços, inclusive
obras;
VIII - assessorar o ordenador de despesa, quando necessário, em assuntos relativos à dispensa ou inexigibilidade de licitação;
IX - elaborar e submeter minutas de editais de licitação
e de termos de contrato, convênios, ajustes, acordos e seus aditivos à apreciação da Assessoria Jurídica da SubsecretariaGeral e da CisetlPR;
X - manter os registros necessários ao acompanhamento da execução de instrumentos contratuais.
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Art. 48. O Departamento de Orçamento
compõe-se de:
I - Divisão de Orçamento:
ai Seção de Planejamento Orçamentário;
b) Seção de Execução Financeira;
c) Seção de Pagamentos;
II - Divisão de Licitações e Contratos:
ai Seção de Compras e Licitações;
b) Seção de Contratos.

e

Finanças

Art. 49. Compete à Divisão de Orçamento elaborar a proposta orçamentária e as solicitações de créditos suplementares,
movimentar os créditos orçamentários por Notas de Empenho
ou destaque, instruir e conferir os processos de pagamento, emitir ordens bancárias, conceder suprimentos de fundos, examinando a respectiva comprovação, e executar o pagamento de
diárias.
Art. 50. Compete à Divisão de Licitações e Contratos processar pedidos de aquisição ou encomenda de "bens e serviços
nas modalidades de consulta de preços, carta-convite, tomada
de preços e concorrência, bem assim elaborar minutas de termos de contrato.
Art. 51.

Compete ao Departamento de .Saúde:
proporcionar assistência médic-a e odontológica ao
Presidente da República e aos servidores em exercício na Presidência da República;
II - assegurar assistência médica durante as viagens
presidenciais;
I -

III - zelar pelas condições de higiene dos palácios presidenciais, propondo as medidas corretivas e preventivas necessárias;
IV - realizar exames periódicos nos servidores da Presidência da República;
V - aplicar a medicina preventiva cardiológica, conscientizando a todos da necessidade de evitar fatores de risco
cardiovasculares;
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VI - aplicar a medicina preventiva, bem como vacinação
periódica. visando à profilaxia das doenças infectocontagiosas;
VII - efetuar exame médico periódico I.1GS militares da
ativa, com a finalidade de realização do Teste de Aptidão Física
(TAF);
VIII - encaminhar aos hospitais conveniados os servidores que necessitarem tratamento especializado não existente no
Departamento de Saúde;
IX - realizar exames médicos ocupacionais periódicos;
X - propor e homologar licenças médicas e odontológicas, nos casos que assim o exigirem;
XI - encaminhar servidores às perícias médicas;
XII - aplicar noções de higiene e medicina do trabalho
através de visitas nos locais de trabalho;
XIII - realizar inspeção periódica na cozinha, examinando
a alimentação servida aos funcionários;
XIV - elaborar Atestado de Origem, quando ocorrer acidente em serviço envolvendo militar da ativa;
XV - prestar assistência médica aos dependentes dos
servidores da Presidência da República e, em casos de emergência, assistência odontológica;
XVI - manter diariamente um profissional dentista para o
atendimento de casos de emergência.
Art. 52. O Departamento de Saúde compõe-se de:
I - Divisão de Clínica Médica:
a) Clínica Cardiológica;
b) Clínica de Medicina Interna;
c) Clínica Radiológica;
d) Enfermagem;
II
Divisão de Clínica Odontológica;
111 - Divisão de Laboratório e Farmácia;
IV - Almoxarifado.
Art. 53. Compete à Divisão de Clínica Médica assistir ao
Presidente da República e comitiva em viagens no País e no exterior e prestar atendimento médico e radiológico ao Presidente
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da República e seus familiares e aos demais servidores em
exercício na Secretaria-Geral, no Gabinete Militar e na Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Presidência da República, no
Gabinete Pessoal do Presidente da República, na VicePresidência da República e na Consultoria-Geral da República.
Art. 54. Compete à Divisão de Clínica Odontológica assistir ao Presidente da República e comitiva em viagens no País e
no exterior e prestar atendimento odontológico ao Presidente da
República e seus familiares e aos demais servidores em
exercício na Secretaria-Geral, no Gabinete Militar e na Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Presidência da República, no
Gabinete Pessoal do Presidente da República, na VicePresidência da República e na Consultoria-Geral da República.
Art. 55. Compete à Divisão de Laboratório e Farmácia a
realização de exames laboratoriais e a aquisição, controle e distribuição de medicamentos.
Art. 56. Compete ao Almoxarifado a conferência e guarda
do material em uso no Departamento.
Art. 57. Compete ao Departamento de Transportes:
I - assegurar o transporte motorizado do Presidente da
República, da Primeira Dama e de suas comitivas;
II - assegurar o transporte motorizado de pessoal em
serviço e de material dos órgãos integrantes da Presidência da
República;
111 - prover os serviços de manutenção e conservação de
veículos da Presidência da República;
IV - controlar o consumo de combustíveis, lubrificantes,
peças e acessórios;
V - elaborar plano de aquisição de veículos;
VI - solicitar a aquisição de peças, combustíveis e lubrificantes necessários à operacionalidade do Departamento de
Transportes;
VII - manter atualizada toda a documentação dos veículos
pertencentes à Presidência da República, bem como tomar providências junto ao DETRAN para emplacamento ou baixa cadastral.
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Art. 58. O Departamento de Transportes compõe-se de:
I - Divisão de Controle Administrativo:
a) Seção de Suprimento;
b) Seção de Finanças e Pessoal.
Il ~ Divisão Operacional:
a) Seção de Locomoção;
b) Seção de Manutenção.
Art. 59. Compete à Divisão de Controle Administrativo
dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades de suprimento, pessoal e finanças.
Art. 60. Compete à Divisão Operacional dirigir, orientar,
coordenar e controlar as atividades de transporte terrestre e de
manutenção da frota de veículos da Presidência da República.

Art. 61. A Sessão de Apoio e Segurança aos exPresidentes da República, órgão diretamente vinculado à
Diretoria-Geral de Administração, compete:
I - submeter ao Diretor-Geral os nomes dos servidores
que devem compor as equipes encarregadas da segurança e do
apoio aos ex- Presidentes da República, conforme previsto na
Lei n? 7.474, de 8 de maio de 1986, escolhidos de acordo com as
orientações daquela autoridade, ou de outra por ela delegada;
11 - planejar e executar as atividades necessárias à segurança -e ao apoio aos ex-Presidentes da República;
111 - solicitar os recursos necessários à cobertura das
despesas relativas ao acompanhamento dos ex-Presidentes da
República, em seus deslocamentos;
IV - assegurar o transporte motorizado dos exPresidentes da República;
V - solicitar os serviços de manutenção dos veículos à
disposição dos ex- Presidentes da República;
VI - providenciar a restituição dos veículos substituídos
ou não mais necessários;
VII - controlar o consumo de combustível, lubrificantes e
sobressalentes utilizados nos veículos;
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VIII - solicitar à autoridade competente, quando necessário, orientação para treinamento específico em matéria de normas de segurança.

Subseção II

Das Assessorias
Art. 62. Compete à Assessoria para Assuntos Econômicos, à Assessoria para Assuntos Sociais e à Assessoria Diplo-

mática:
I - acompanhar a ação governamental, nas respectivas
áreas de competência;
11 - examinar projetos e proposições submetidos ao Presidente da República nas áreas sob seu acompanhamento.
Art. 63. Compete à Assessoria J uridica:
I - examinar os fundamentos e a forma dos atos propostos ao Presidente da República e elaborar substitutivos, por
instrução do Subsecretário-Geral;
11 - desempenhar as funções previstas no parágrafo uruco do art. 31 do Decreto-Lei n? 2.300 13), de 21 de novembro de
1986, com relação aos órgãos definidos no art. 2?;
111 - Assessorar o Subsecretário-Geral em questões de natureza jurídica;
IV - proceder a estudos e diligências sobre projetos. atos,
processos ou outros documentos submetidos a exame da assessoria.
Art. 64. Compete à Assessoria Legislativa:
I - preparar os expedientes necessários ao envio de
mensagens do Presidente da República ao Congresso Nacional:
11 - acompanhar a tramitação de proposições nas Casas
do Congresso Nacional;
111 - providenciar resposta aos pedidos de informações
formulados por membros do Congresso Nacional, colhendo dos
Ministérios e demais órgãos da Administração Pública Federal
os elementos necessários;
(3) Coleção das Leis, Brasília. (7):25, out./dez. 1986.
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IV - examinar os projetos de lei submetidos ao Presidente
da República, emitindo parecer, quando solicitado, após consulta aos Ministérios e órgãos interessados para instruir a decisão
presidencial.

Seção III
Da Secretaria de Imprensa
Art. 65. Compete à Secretaria de Imprensa:
I - assistir ao Presidente da República no seu relacionamento com representantes da imprensa, nacional e estrangeira;
11 - coordenar a política de comunicação social da Administração Pública Federal, respeitado o disposto nos Decretos
n? 99.188141, de 17 de março de 1990, n? 99.257151, de 17 de maio
de 1990, e n? 99.296 161, de 12 de junho de 1990;
111 - organizar e coordenar a cobertura, pela imprensa
de atos e atividades dos quais participe o Presidente da República;
IV - estabelecer normas de credenciamento de jornalistas brasileiros e estrangeiros, para cobertura das atividades da
Presidência da República e das cerimônias a que compareça o
Presidente da República;
V - requisitar redes obrigatórias de rádio e televisão
para a transmissão de pronunciamentos do Presidente da República, dos Ministros de Estado e de outras autoridades governamentais, bem assim decidir sobre questões concernentes a programas e redes, obrigatórios ou facultativos, de responsabilidade do Poder Executivo;
VI - preparar textos destinados à divulgação pela imprensa e programas de rádio e televisão, de interesse da Presidência da República;

(4)' Coleção das Leis, Brasília, 182(2. t.2):1566, mar .Iabr. 1990.
(5)

Coleção das Leis, Brasília, 182(3):2071. maio/jun. 1990.

(6)

Ibidem, pág. 2182.
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VII - orientar, coordenar e decidir sobre a edição de publicações de interesse da Presidência da República;
VIII - proceder à análise de pesquisas de opinião; desenvolver estudos e elaborar estratégias de comunicação; apresentar sugestões para o briefing de campanhas publicitárias e
acompanhar a sua produção e veiculação, quando aprovadas;
assessorar, sempre que solicitada, a Comissão de Aprovação de
Projetos Básicos de Serviços de Publicidade e a Comissão Exclusiva de Licitação de Serviços de Publicidade.
Art. 66. Integra a Secretaria de Imprensa a Coordenação
de Vídeo-Difusão.
Art. 67. Compete à Coordenação de Vídeo- Difusão:
I - produzir tecnicamente os pronunciamentos do Presidente da República, para transmissão em rede nacional de rádio
e televisão;
11 - fornecer filmes e fitas para uso dos setores de fotografia e vídeo da Secretaria de Imprensa e manter registro do
material fornecido a esses setores;
III - receber os filmes e fitas utilizados pelos setores de
fotografia e vídeo na cobertura das atividades da Presidência
da República; tomar medidas para o processamento desse material, sempre que necessário; produzir e distribuir cópias de fotos e fitas sempre que autorizado pelo Secretário de Imprensa
ou seus Adjuntos, e encaminhar negativos e originais para o setor de Memória do Gabinete Pessoal do Presidente da República;
IV - administrar o laboratório fotográfico;
V - gravar, catalogar e manter em arquivo, por prazo determinado, a programação de televisão levada ao ar em
Brasília;
VI - propor à Diretoria-Geral de Administração a atualização ou renovação dos equipamentos de transmissão.
Art. 68. A Coordenação de Videodifusão compõe-se de:
I
Seção de Operação;
II
Seção de Manutenção.
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Seção IV
Do cerimonial

Art. 69.
blica:

Compete ao Cerimonial da Presidência da Repú-

I - zelar pela observância das Normas do Cerimonial
Público nas solenidades a que comparecer o Presidente da Re~
pública;

II - organizar, orientar e coordenar a entrega de credenciais, em solenidades ou recepções que se realizem nos palácios
da Presidência da República, das quais participe o Presidente
da República;
III - informar ao Presidente da República e às autoridades da Presidência da República sobre o programa das solenidades e recepções oficiais a que devam comparecer;
IV
expedir e controlar os convites para solenidades
oficiais;
V - prestar assessoramento na preparação e execução
das viagens e visitas presidenciais;
VI - receber e controlar os convites oficiais endereçados
ao Presidente da República;
VII - opinar em questões de precedência;
VIII - planejar e executar as atividades de relações públicas nos palácios da Presidência da República;
IX - articular-se com o Cerimonial dos Governos dos
Estados e do Distrito Federal;
X - articular-se com o Cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores para:
ai elaboração do programa de posse do Presidente e do
Vice-Presidente da República;
DI elaboração do programa de viagens oficiais do Presidente da República ao exterior;
c) organização das audiências do Presidente da República a
agentes diplomáticos e personalidades estrangeiras;
di preparação da correspondência oficial de cortesia do Presidente da República com personalidades estrangeiras;
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e) planejamento e execução do programa de viagem. no
Brasil, de Chefes de Estado e personalidades estrangeiras.
Parágrafo único. O Cerimonial da Presidência da República tem as atrtbuições de Secretaria da Ordem Nacional do Mérito e do Livro do Mérito.
Seção V

Art. 70. Compete à CisetlPR, além das atribuições previstas no Decreto n? 93.874 171, de 23 de dezembro de 1986, e no art.
10 do Decreto n:' 99.411, de 1990, propor as normas internas para execução das atividades de controle interno.
Parágrafo único. Os servidores da CisetlPR serão nomeados ou designados pelo Secretário de Controle Interno.
ANEXO
Quadro Distributivo de Funções Relativas ao Decreto n:' 115/91
Presidência da República

N? /Cargos/Funcõee/Dé S

DAS

Secretaria-Geral
1
5
4

5
6

Chefe de Gabinete
Adjunto
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

5
4

3
2

1

Subsecretaria-Geral
1
1
4

5
2

Adjunto
Assessor para Assuntos Municipais

4
4

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

3
2

1

Diretoria-Geral de Administração
1
1

3
9
21

3
5

Diretor-Geral
Diretor-Geral Adjunto

5

Assessor
Assessor

4
4
4
2
1

Oficial de Gabinete

3

Adjunto

Chefe de Departamento

(7) Coleção das Leis. Brasília, (8):810. out.ldez. 1986.
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N? ICargos/Funções/DAS
4
1

Presidência da República

Oficial de Gabinete
Chefe Segurança ex-Presidentes

DAS
2
2

Assessoria para Assuntos Econàmicos
1
2
6

Assessor-Chefe
Adjunto
Adjunto

5
4

3

Assessoria para Assuntos Sociais
1

Assessor-Chefe

4

Adjunto

4

1
1

Adjunto
Oficial de Gabinete

3

5

2

Assessoria Diplomático.
1
2
1

Assessor-Chefe
Adjunto
Oficial de Gabinete

5
4

3

Assessoria Juridica
5
1
3
2

Consultor-Jurídico
Adjunto
Adjunto
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

5
4

3
2
1

Assessoria Legislativa
1
2
1

Assessor-Chefe

5

Adjunto
Oficial de Gabinete

3

4

Cerimonial
1

Chefe

5

2
3

Adjunto
Oficial de Gabinete

4
2

Secretsrie de Imprensa
1
2
1
5
6

3

Secretário
Adjunto
Coordenador
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

5
4
4

3
2
1

Secretaria de Controle Interno
1
3
8
2
1

Secretário
Chefes de Coordenadoria
Chefes de Divisão
Assessores
Chefe de Serviço

5
3
2
2
1

Gabinete Militar
2
4

Assessor
Adjunto

4

3
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Nv/Cargos/Funcões/DAê;
2

Presidência da Hepública
Chefe de Coordenadoria

DAS
3

Gabinete Pessoal
Secretaria Particular
1
5
6
2

Secretario- Particular Adjunto
Adjunto
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

5
4
3
2

Assessoria Especial

5

Assessor

1

Adjunto

5
5

Assessor
Oficial de Gabinete

5
4
4

3

Assessoria de Divulgação
1
3
2

Assessor-Chefe
Adjunto
Oficial de Gabinete

5
4

3

Ajudância de Ordene

Adjunto

DECRETO

N~

3

116, DE 15 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução da Ata de Retiticeçeo do Acordo de Complementação
Econômica n? 14, subscrita entre o Brasil e
a Argentina.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meió do Decreto Legislativo n~ 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
28 de janeiro de 1991, em Montevidêu, a Ata de Retificação do
Acordo de Complementação Econômica n? 14 entre o Brasil e a
Argentina,
Col. Leis Rep. Fcd. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n? 14, subscrita entre o Brasil e a Argentina,
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.

Brasilia, 15 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Francisco Rezek

o anexo está

publicado no DO de 16-5-1991, págs , 9273/9274.

DECRETO N? 117, DE 15 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preferências
Outorgadas no Período 1962/1980, subscrito
entre o Brasil e o Chile (Acordo n? 3).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial,e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile,
com base no Tratado de Montevidéu-Sü, assinaram, a 20 de março de 1991, em Montevidéu, o Décimo Protocolo Adicional ao
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências
Outorgadas no Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e o
Chile (Acordo n? 3),
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(31:1171-1390. maio/jun. 1991.

1234
DECRETA:
Art. I? O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no
Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e o Chile (Acordo n?
3), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente Como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasília, 15 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
IT AMAR FRANCO
Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 16.5.1991, págs , 9274/9278.

DECRETO N? 118, DE 15 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Acordo para a Promoção Turística da América do Sul,
subscrito entre o Brasil, a Argentina. a
Bolívia, a Colômbia, o Chile. o Equador, o
Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladil, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, da Bolívia, da Colômbia, do Chile, do Equador, do Paraguai, do Peru, do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado
de Montevidéu-80, assinaram, a 30 de agosto de 1990, em Montevidéu, o Acordo para a Promoção Turística da América do Sul
entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, o Chile, o
Equador, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390. maio/jun . 1991.
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DECRETA:
Art. I? O Acordo para a Promoção Turística da América
do Sul, subscrito entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, o Chile, o Equador, o Paraguai, o Peru, o Uruguai, e a
Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive
quanto à sua vigência.
Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 15 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 16.5.1991, págs. 9278/9281.

DECRETO N? 119, DE 16 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre 8 execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Con;ercial n" 18, no Setor da Indústria Fotográfica, subscrito entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidêu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do México e do Uruguai, com base no Tratado de
Montevidéu-80, assinaram, a 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 18, no Setor da Indústria Fotográfica entre o Brasil,
a Argentina, o México e o Uruguai.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maío/jun. 1991.
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DECRETA:
Art. I? O Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n?' 18, no Setor da Indústria Fotográfica, subscrito
entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai, apenso por
cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcos Castrioto de Azambuja
O anexo está publicado no DO de 17.5.1991, págs. 9331 a 9334.

DECRETO N? 120, DE 16 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execuçeo.de Ata de Retificação do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n." 16, entre o
Brasil e o Chile.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile,
com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 4 de dezembro de 1989, em Montevidéu, a Ata de Retificação do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16 entre o
Brasil e Chile,
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação do Décimo Nono Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil e o Chile,
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcos Castrioto de Azambuja

o anexo está publicado no DO de

17.5.1991, págs. 9334 a 9335.

DECRETO N? 121, DE 16 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Sétimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n:' 10, no Setor da Indústria de Máquinas
de Escritório, entre o Brasil, a Argentina e
o México.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram. a 15 de dezembro de 1989, em Montevidéu, o Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 10, no Setor da Indústria de Máquinas de Escritório, entre o Brasil, a Argentina e o
México.
DECRETA:
Art. 1? O Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 10, no Setor da Indústria de Máquinas de Escritório, entre o Brasil, a Argentina e o México, apenso por cópia ao preCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.

1238
sente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcos Castrioto de Azambuja

o anexo está publicado no DO de

17.5.1991, págs. 9335 a 9343.

DECRETO N? 122, DE 17 DE MAIO DE 1991
Dá nova redação ao art. 41 do Decreto
n? 99.274(l}, de 6 junho de 1990.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
DECRETA:
Art. I? o art. 41 do Decreto n? 99.274, de 6 de junho de
1990, que «Regulamenta a Lei n? 6.902121, de 27 de abril de 1981,
e a Lei n? 6.938 (3), de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de
Proteção Ambiental e sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências», passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 41. A imposição de penalidades pecuniárias, por
infrações à legislação ambiental, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, excluirá a exigência de
multas federais, na mesma hipótese de incidência>•.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2128, maio/jun. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):19, abr.Ziun. 1981.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):47, jul./set. 1981.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maío/Iun. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de maio de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 123, DE 20 DE MAIO DE 1991
Aprova o Regulamento Consolidado da
Comissão Nacional para Assuntos Antárti·
cos (Conantar).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Tratado da Antártica, promulgado pelo Decreto n? 75.963, de 11 de julho de 1975,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento Consolidado da Comissão Nacional para Assuntos Antárticos (Conantar), que com
este baixa.
Art. 2? Fica mantido o Decreto n? 86.829 111, de 12 de janeiro de 1982, com as alterações introduzidas pelo presente decreto.
Art. 3? Revogam-se os Decretos nf s 87.217 121, de 31 de
maio de 1982, 88.245 131, de 20 de abril de 1983, 92.878 141, de 30 de
junho de 1986,94.679151, de 24 de julho de 1987, 97.792(61, de 29 de
maio de 1989, e 99.265 171, de 25 de maio de 1990.
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (2):14, jan./mar. 1982.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (4):147, abr.vjun. 1982
(3) Coleção
(4) Coleção
(5) CoJeçao
(6) Coleção
(7) Coleção

das
das
das
das
das

Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
Leis.

Brasília, (4):39, abr./jun. 1983.
Brasília, (4):721, abr./jun. 1986.
Brasília, (6):224, jul./set. 1987.
Brasília, 181(3):1203, maio/jun. 1989.
Brasília, 182(3):2102, maio/jun. 1990.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 20 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
ANEXO
(Decreto n'' 123, de 20 de maio de 1991)
REGULAMENTO DA COMISSÁO NACIONAL
PARA ASSUNTOS ANTÁRTICOS
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. I? A Comissão Nacional para Assuntos Antárticos (Conantar) , criada pelo Decreto n? 86.829, de 12 de janeiro de 1982,
com a finalidade de assessorar o Presidente da República na
formulação e na consecução de urna Política Nacional para Assuntos Antárticos (Polantar), passa a reger-se pelo disposto neste regulamento.
Parágrafo único. No desempenho de suas atribuições, a
Conantar observará, obrigatoriamente, as Diretrizes Gerais do
Governo, especialmente as relativas à política externa brasileira
e às obrigações decorrentes da adesão do Brasil ao Tratado da
Antártica.
CAPÍTULO II
Da Competência
Art. 2? Compete à Conantar:
I - propor diretrizes e medidas para a formulação,
atualização e consecução da Polantar, acompanhando os seus
resultados e sugerindo as necessárias alterações;
.
II -:- orientar e coordenar a elaboração dos planos e projetos relativos a assuntos antárticos;
IH - examinar e aprovar o Programa Antártico Brasileiro (Proantar), de acordo com as diretrizes da Polantar:,
Col. Leis Reo. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/juu. 1991.

1241
IV - acompanhar a execução do Proantar no que se refere ao cumprimento das diretrizes da Polantar;
V - examinar as ofertas de cooperação internacional
em assuntos antárticos, dentro do espírito e da letra do Tratado
da Antártica;
VI - propor o encaminhamento de solicitações de cooperação e assistência internacionais em matéria de assuntos antárticos;
VII - sugerir a destinação de recursos financeiros adicionais para incrementar o desenvolvimento das atividades antárticas;
VIII - examinar implicações políticas decorrentes das diretrizes e orientações do Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica (SCAR), referentes à pesquisa científica na Antártica
por parte de países aderentes ao Tratado da Antártica, que aspirem à condição de Parte Consultiva desse instrumento internacional;
IX - examinar as recomendações adotadas pelas Reuniões de Consulta do Tratado da Antártica e as providências a
serem tomadas para a sua aprovação pelo Brasil;
X - acompanhar, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, a evolução da política antártica no âmbito do
Tratado da Antártica e nos demais foros internacionais, adaptando a Polantar a essa evolução;
XI - estimular a participação, por intermédio da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ou do órgão que venha a ser criado para a implementação do Proantar,
de universidades, centro de pesquisas e entidades governamentais ou privadas, nas atividades antárticas, quer no seu planejamento, quer na sua execução, propondo, quando for o caso,
a inclusão dos seus projetos no Proantar;
XII - examinar e aprovar as propostas avaliadas e encaminhadas pela CIRM ou pelo órgão a ser criado para a implementação do Proantar, relativas às ofertas de colaboração e
participação de universidades, centros de pesquisas e entidades
governamentais ou privadas nas atividades de planejamento e
execução do Proantar;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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XIII - propor a atualização da legislação brasileira relativa a assuntos antárticos;
XIV - coordenar a participação nacional em foros internacionais, reuniões, congressos ou grupos de trabalho ou, ainda,
em quaisquer outras atividades relacionadas com matérias
políticas, econômicas, técnico-científicas e ecológicas de interesse antártico;
XV - coordenar a divulgação de temas relacionados com
as atividades antárticas brasileiras;
XVI - promover, quando julgado conveniente, conferências, exposições ou seminários sobre assuntos antárticos, seja
para colher subsídios junto à comunidade acadêmica e científica, seja para melhor divulgar o trabalho da comissão, o estado
de progresso do Proantar e o cumprimento de objetivos dentro
do conjunto de interesses nacionais no sistema antártico.
CAPÍTULO III

Da Organização
Art. 3? A Conantar, presidida pelo Ministro de Estado
das Relações Exteriores, é constituída de:
Membros Permanentes;
I
II
Secretaria; e
III
Subcomissões.

Seção I
Dos Membros Permanentes
Art. 4? São Membros Permanentes da Conantar representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I
Ministério da Marinha;
II
Ministério do Exército;
III
Ministério das Relações Exteriores;
IV
Ministério da Educação;
V
Ministério da Aeronáutica;
VI
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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VII - Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
VIII - Ministério da Infra-Estrutura;
IX - Estado Maior das Forças Armadas;
X - Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência
da República;
XI
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República;
XII
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República; e
XIII - Academia Brasileira de Ciências.
§ I? Os membros da Conantar, indicados pelos respectivos Ministros dentre as autoridades de alta categoria funcional
e elevada qualificação técnico-profissional, serão nomeados pelo
Presidente da República, por proposta do Ministro de Estado
das Relações Exteriores.
§ 2? Os Ministros de Estado poderão designar suplentes
dos respectivos Membros efetivos, para substituí-Ios em seus
impedimentos eventuais.
§ 3? Os suplentes, quando funcionarem como substitutos,
terão as mesmas atribuições e prerrogativas dos Membros efetivos.
§ 4? A Academia Brasileira de Ciências proporá ao Ministro de Estado das Relações Exteriores uma lista de três cientistas de reconhecida competência e envolvidos em estudos relevantes ao conhecimento da Antártica, entre os quais o Ministro
de Estado das Relações Exteriores, após as necessárias consultas, escolherá um nome, que será designado pelo Presidente da
República para representar a Academia Brasileira de Ciências
por um mandato de três anos, não renovável.

Seção II
Da Secretaria
Art. 5? A Secretaria da Conantar compõe-se de:
I
Secretário; e
II
Secretário-Adjunto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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§ I? Os trabalhos de Secretaria, arquivo e outras facilidades para o pleno funcionamento da Conantar serão assegurados
pelo Ministério das Relações Exteriores.
§ 2? O Representante do Ministério das Relações Exteriores acumulará as funções de Secretário.
§ 3? O Secretário-Adjunto, funcionário diplomático. será
designado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Seção III
Das Subcomissões
Art. 6? Poderão ser criadas subcomissões, para o exame
de matéria que, pela sua relevância ou urgência, no julgamento
do Presidente da Conantar, mereça tratamento especial ou prioritário.
§ I? O Presidente da Conantar ou seu eventual substituto
designará o Coordenador, escolhido entre os Membros Permanentes, e os Membros das Subcomissões, entre os Membros
Permanentes ou entre os participantes em caráter ad hoc relacionados com a matéria em questão.
§ 2? Um único Membro Permanente ou um umco participante em caráter ad hoc poderá ser incumbido da realização de
trabalho originalmente destinável a uma Subcomissão, desde
que justificado pela substância da matéria ou pela urgência do
seu exame.

Art. 7? As Subcomissões se organizarão internamente de
forma a assegurar o melhor desempenho de suas tarefas, ficando o Coordenador da Subcomissão responsável pela orientação
do trabalho, pela designação do relator, pela forma e alcance
das decisões e pelo modo de apresentação dos resultados do encargo à comissão.
Parágrafo único. O Coordenador de Subcomissão tomará
as providências necessárias para a circulação, entre os demais
membros e participantes das reuniões, da documentação nos
trabalhos da Subcomissão a seu encargo.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.
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CAPÍTULO IV
Do Funcionamento

Art. 8? A comissão se reunirá:
I - em sessão ordinária, com periodicidade compatível
com as necessidades da Polantar e das atividades antárticas
brasileiras, por convocação do seu Presidente, através de comunicação feita pelo Secretário com a antecedência de sete dias;
II - em sessão extraordinária:
ai por convocação do Presidente da República;
b) por convocação de seu Presidente, por iniciativa própria
ou para atendimento de pedido de pelo meDOS um terço dos
Membros Permanentes.
Art. 9? As reuniões da Conantar serão normalmente realizadas no Ministério das Relações Exteriores.
Art. la. A Conantar só poderá reunir-se com a presença
de no mínimo dois terços dos seus Membros Permanentes.
Art. 11. A juízo do Presidente da Conantar e quando por
ele convocados, participarão das reuniões da comissão e poderão integrar as subcomissões, sem direito a voto, representantes
de outros órgãos e entidades, públicos ou privados. ou ainda
personalidades de reconhecido valor, relacionadas com assuntos
atinentes às atividades antárticas brasileiras.
Parágrafo único. Quando da agenda das reuniões constarem itens diretamente ligados ao Proantar, será convocado o Secretário da CIRM ou o representante do órgão a ser criado para
a implementação do Proantar.

Art. 12. Os Membros Permanentes da Conantar e os participantes das reuniões em caráter ad hoc poderão fazer-se acompanhar de assessores, sem direito a voto, desde que obtida a
anuência prévia do Presidente da Comissão.
Art. 13. Para assistir às reuniões da Conantar e de suas
subcomissões, ou destas participar, só terão ingresso no recinto
da reunião:
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o seu Presidente;
os Membros Permanentes;
o Secretário;
IV
o Secretário-Adjunto;
V
os representantes de órgãos ou entidades e as personalidades convocadas a participar em caráter ad hoc, na forma
do art. 11; e
Art. 14. As decisões da Conantar e de suas subcomissões
serão tomadas por consenso e, caso este não seja alcançado, por
maioria de votos dos membros presentes e votantes, cabendo ao
seu Presidente ou ao Coordenador da Subcomissão o voto de
desempate.
§ I? Qualquer membro poderá fazer constar em Ata seu
ponto de vista discordante, quando a opinião do órgão por ele
representado ou a sua própria divergir da maioria.
§ 2? As decisões da Conantar serão formalizadas através
de Resoluções.
Art. 15. N 08 impedimentos do seu Presidente, as reuniões
da Conantar serão presididas pelo Representante do Ministério
das Relações Exteriores e. na eventual ausência deste, pelo
Membro titular representante do Ministério ou órgão de mais
alta precedência, observada a ordem indicada no art. 4?
Parágrafo único. Quando o representante do Ministério
das Relações Exteriores assumir a Presidência das reuniões da
Conantar, o seu suplente assumirá o cargo de Representante do
Ministério das Relações Exteriores.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 16. As funções de Membro da Conantar não serão remuneradas, sendo, porém, consideradas serviço de caráter relevante.
Art. 17. As eventuais despesas de transporte, diárias ou
de outra natureza dos participantes das reuniões da Conantar
correrão por conta das dotações dos órgãos que representem.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 18. Qualquer Membro Permanente da Conantar poderá apresentar proposta de alteração deste regulamento, a qual
deverá ser examinada no prazo máximo de sessenta dias.
Art. 19. Para a elaboração do projeto do Programa Antártico Brasileiro (Proantar), a que se refere o Decreto n? 86.830181,
de 12 de janeiro de 1982, a Conantar encaminhará à Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) as respectivas diretrizes.
Art. 20. As atribuições do Presidente, dos Membros, do
Secretário e do Secretário-adjunto serão estabelecidas em Regulamento Interno, aprovado pela comissão.
DECRETO N? 124, DE 20 DE MAIO DE 1991
Altera o Decreto n? 99.209 flJ, de 16 de
abril de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 2? da Lei n? 8.057, de 29 de junho de
1990,
DECRETA:
Art. I? O caput do art. 8? do Decreto n? 99.209, de 16 de
abril de 1990, com a alteração introduzida pelo Decreto n?
99.665 121, de I? de novembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 8? Os dirigentes das autarquias, das fundações
instituídas ou mantidas pela União, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, de suas subsidiárias e das demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União promoverão até 22 de julho de 1991 os
atos legais e administrativos necessários à alienação dos
terrenos e edificações de sua propriedade, não vinculados
às suas atividades operacionais».
(8) Coleção das Leis. Brasília, (2):16, jan.Zmar. 1982.
(ll Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1643, mar.labr. 1990.
(2l Coleção das Leis. Brasília, 182{6, t.2):3866, nov.Zdez. 1990.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de maio de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

DECRETO N? 125, DE 22 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Modificativo do Acordo de Complementação Econômica subscrito entre o
Brasil e a Argentina (Acordo n? 14).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-BD, assinaram, a
13 de março de 1991, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Modificativo do Acordo de Complementação Econômica entre o
Brasil e a Argentina (Acordo n? 14);

DECRETA:
Art. I? O Primeiro Protocolo Modificativo do Acordo de
Complementação Econômica subscrito entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14), apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Franciso Rezek
O anexo está publicado no DO de 23.5.1991, págs. 9777/9778.

DECRETO N? 126, DE 22 DE MAIO DE 1991
Promulga a Convenção n~ 162, da Organização Internacional do Trabalho (011'),
sobre a Utilização do Asbesto com Se-

gurança.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que a Convenção n? 162, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a Utilização do Asbesto com
Segurança foi concluída em Genebra, a 4 de junho de 1986;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção por meio do Decreto Legislativo n? 51, de 25 de agosto de
1989;

Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção ora
promulgada foi depositada em 18 de maio de 1990;
Considerando que a Convenção n? 162 sobre a Utilização do
As besto com Segurança entrará em vigor para o Brasil em 18 de
maio de 1991, na forma de seu artigo 24, § 3,
DECRETA:
Art. I? A Convenção n? 162, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), sobre a Utilização do Asbesto com Segurança, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente Como nela se contém.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção.

Brasília, 22 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 23.5.1991, págs , 9778/9780.

DECRETO N? 127, DE 22 DE MAIO DE 1991
Promulga a Convenção n.o 161, da Organízeceo Internacional do Trabalho (OH'),

relativa aos Serviços de Saúde do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que a Convenção n? 161, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), relativa aos Serviços de Saúde do
Trabalho foi concluída em Genebra, a 7 de junho de 1985;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção, por meio do Decreto Legislativo n? 86, de 14 de dezembro de
1989;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção, ora
promulgada, foi depositada em 18 de maio de 1990;
Considerando que a Convenção n? 161 relativa aos Serviços
de Saúde do Trabalho entrará em vigor para o Brasil, em 18 de
maio de 1991, na forma de seu artigo 18, parágrafo 3,

DECRETA:
Art. I? A Convenção n? 161, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), relativa aos Serviços de Saúde do Trabalho,
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida
tão inteiramente como nela se contém.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção.

Brasília, 22 de maio de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado naDO de 23.5.1991, págs , 9780/9782.

DECRETO N? 128, DE 22 DE MAIO DE 1991
Promulga a Convenção n? 145. da Organização lnternecioruü do Trabalho (OIT),
sobre a Continuidade do Emprego da Gente
doMar.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuíção
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que a Convenção n? 145, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a Continuidade do Emprego da Gente do Mar foi concluida em Genebra, a 28 de outubro
de 1976;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção, por meio do Decreto Legislativo n:' 66, de 31 de outubro de
1989;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção,
ora promulgada, foi depositada em 18 de maio de 1990;
Considerando que a Convenção n? 145 sobre a Continuidade
do Emprego da Gente do Mar entrará em vigor para o Brasil,
em 18 de maio de 1991, na forma de seu artigo 9?, parágrafo 3,

DECRETA:
Art. 1? A Convenção n? 145, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), sobre a Continuidade do Emprego da Gente
do Mar, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 23.5.1991,

págs. 9782/9783.

DECRETO N? 129, DE 22 DE MAIO DE 1991
Promulga a Convenção n? 159, da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
sobre Reabilitação Profissional e Emprego
de Pessoas Deficientes.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que a Convenção n? 159, da Organização Internacional dó Trabalho (OIT), sobre Reabilitação Profissional e
Emprego de Pessoas Deficientes foi concluída em Genebra, a I?
de junho de 1983;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção, por meio do Decreto Legislativo n? 51, de 25 de agosto de
1989;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção,
ora promulgada, foi depositada em 18 de maio de 1990;
Considerando que a Convenção n? 159 sobre Reabilitação
Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes entrará em vigor
para o Brasil, em 18 de maio de 1991, na forma se seu artigo 11,
parágrafo 3,
DECRETA:
Art. I? A Convenção n? 159, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), sobre Reabilitação Profissional e Emprego
de Pessoas Deficientes, apensa por cópia ao presente decreto,
será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 22 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O anexo está publicado no DO de 23.5.1991, págs , 9783/9784.

DECRETO N? 130, DE 22 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Protocolo
de Adesào da República do Chile ao Acordo
de Alcance Parcial de Cooperação e Intercãmbio de Bens nas Âreas Cultural, Educacional e Científica, entre o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o Equador, o México, o
Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile, do Equador, do México, do Paraguai, do Peru, do Uruguai e da Venezuela, com base no Tratado
de Montevidéu-80, assinaram, a 22 de novembro de 1990, em
Montevidéu, o Protocolo de Adesão da República do Chile ao
Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de
Bens nas Áreas Cultural, Educacional e Científica, entre o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o Equador. o México, o Paraguai,
o Peru, o Uruguai e a Venezuela,
DECRETA:
Art. I? O Protocolo de Adesão da República do Chile ao
Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de
Bens nas Áreas Cultural, Educacional e Científica, subscrito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/Iun. 1991.
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entre o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o Equador, o México, o
Paraguai. o Peru, o Uruguai e a Venezuela, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 22 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O anexo está publicado no DO de 23.5.1991. págs. 9784/9785.

DECRETO N? 131, DE 22 DE MAIO DE 1991
Promulga a Convenção n? 135, da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
sobre a Proteção de Representantes de
Trabalhadores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que a Convenção n? 135, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a Proteção de Representantes de Trabalhadores foi concluida em Genebra, a 23 de junho de 1971;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção, por meio dó Decreto Legislativo n? 86, de 14 de dezembro
de 1989;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção ora
promulgada, foi aepositada em 18 de maio de 1990;
Considerando que a Convenção n? 135 sobre a Proteção de
Representantes de Trabalhadores entrará em vigor para o Brasil, em 18 de maio de 1991, na forma de seu artigo 8?, parágrafo
3,
DECRETA:
Art. I? A Convenção n? 135, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), sobre a Proteção de Representantes de Trabalhadores, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 22 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O anexo está publicado no DO de 23.5.1991, pégs, 9785/9786.

DECRETO N? 132, DE 22 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Protocolo
de Adesão da República de Cuba ao Acordo
de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural, Educacional e Científica, subscrito entre o Brasil,
a Argentina, a Colômbia, o México, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do México, do Paraguai, do Peru, do Uruguai e da Venezuela, bem como o Embaixador Plenipotenciário
da República de Cuba, com base no Tratado de Montevidéu-80,
assinaram, a 10 de setembro de 1990, em Montevidéu, o Protocolo de Adesão da República de Cuba ao Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural,
Educacional e Científica entre o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o México, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela,
DECRETA:
Art. i? O Protocolo de Adesão da República de Cuba ao
Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de
Bens nas Áreas Cultural, Educacional e Científica, subscrito
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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entre o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o México, o Paraguai,
o Peru, o Uruguai e a Venezuela, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O anexo está publicado no DO de 23.5.1991, págs , 9786/9787.

DECRETO N? 133, DE 24 DE MAIO DE 1991
Promulga a Emenda à alinea a, do parágrafo 3 do Artigo XI da Convenção sobre
o Comércio Internacional das Espécies da
Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de
Extinceo, de 3 de março de 1973.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que em Sessão Extraordinária da Conferência das Partes, realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979 foi
adotada a Emenda à alinea a do parágrafo 3 do Artigo XI, da
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da
Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, de 3 de
março de 1973;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a referida
emenda pelo Decreto Legislativo n? 21, de I? de outubro de
1985;
Considerando que a Carta de Aprovação da Emenda foi depositada em 21 de novembro de 1985;
Considerando que a Emenda entrou em vigor, para o Brasil, a 13 de abril de 1987, na forma do Artigo XVII, parágrafo 3,
da Convenção,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390, maio/Iun. 1991.
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DECRETA:
Art. I? A Emenda à alinea a do parágrafo 3 do Artigo XI
da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da
Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, de 3 de
março de 1973, apensa por cópia ao presente decreto, será eX€M
cutada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de maio de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

27.5.1991, pág. 9906.

DECRETO N? 134, DE 24 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n?
15,
no Setor da Indústria QuímicoFarmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e
o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Al ad i] , firmado
pelo Brasíl em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 15 de dezembro de 1989, em Montevidéu o Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 15, no Setor da Indústria Químico- Farmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e o México.
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DECRETA:
Art. 1? O Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 15, no Setor da Indústria Químico- Farmacêutica, entre o
Brasil, a Argentina e o México, apenso por cópia ao presente
decreto, será executado e cumprido tão inteiramente corno nele
se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 27.5.1991, págs. 9906/9938.

DECRETO N? 135, DE 24 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n:' 16, no Setor da Indústria Pe·
troquimice, entre o Brasil, a Argentina. o
Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasíl em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile, do México, do Uruguai e da Venezuela, com base
no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 22 de dezembro de
1989, em Montevidéu, o Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroquímica
entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a
Venezuela,
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DECRETA:
Art 10 O Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroq~ímica entre o
Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, ,ser~.exec~tado e cumprido tão inteiramente como nele se contem, inclusive quanto a
sua vigência.

Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 27.5.1991. pégs. 9939/9957.

DECRETO N? 136, DE 24 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n.O 16. no Setor da Indústria Petroquimica,
subscrito entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
29 de novembro de 1989, em Montevidéu, o Vigésimo Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroquírnica, entre o Brasil e a Argentina;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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DECRETA:
Art. I? O Vigésimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroquímica, subscrito entre o
Brasil e a Argentina, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 27 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

27.5.1991, pég. 9957.

DECRETO N? 137, DE 27 DE MAIO DE 1991
Institui o Programa de Geeteo das Empresas Estatais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 57 da Lei n? 8.028, de 12 de abril de
1990,
DECRETA:
Art. I? Fica instituido o Programa de Gestão das Empresas Estatais (PGE) com o objetivo de promover a eficiência e a
competitividade das empresas estatais.
Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, para
os fins deste decreto, as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, e demais entidades sob controle direto ou indireto da União.
Art. 2? O PGE será constituido por um conjunto de diretrizes gerais e setoriais destinadas a:
I - compatibilizar a gestão ·das empresas estatais com a
política econômica;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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11 - compatibilizar a gestão das empresas estatais com o
planejamento setorial; e
In - promover a modernização das empresas estatais.
Art. 3? Compete ao Comitê de Controle das Empresas Estatais (CCE), instituído por decreto publicado em 4 de fevereiro
de 1991:
I
fixar as diretrizes do PG E;
II
aprovar propostas das empresas estatais referentes
a:
a) preços e tarifas públicas;
b) admissão de pessoal;

c) despesa de pessoal, inclusive pessoal contratado a título
de Serviços de Terceiros;
d) elaboração, execução e revisão orçamentárias:
e] contratação de operações de crédito ou de arrendamento

mercantil, inclusive refinanciamento; e
f) demais assuntos que afetem a política econômica.
IH - aprovar e supervisionar os contratos de gestão das
empresas estatais, previstos no art. 8?; e
IV - acompanhar o desempenho das empresas estatais.
Art. 4? O CCE terá, em cada reunião, a seguinte composição:
I - O Secretário-Executivo do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, que o presidirá;
11 - O Secretário-Executivo do Ministério a que estiver
vinculada a empresa objeto de consideração ou, no caso dos Ministérios Militares, autoridade de nível hierárquico equivalente,
indicada pelo respectivo Ministro de Estado; e
III - Titulares de órgãos ou entidades da Administração
Federal com atribuições em matéria objeto de exame na reunião, a critério do Presidente do CCE.
§ I? O Presidente do CCE poderá convocar dirigentes ou
membros dos conselhos de administração e fiscal da empresa
objeto de consideração.
§ 2? Os participantes das reuniões do CCE não farão jus a
qualquer remuneração.
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Art. 5? As deliberações do CCE serão submetidas à homologação do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
conjuntamente com o Ministro de Estado a que estiver vinculada a respectiva empresa.
Art. 6? Para fins da autorização prevista no art. 3?, Il , as
empresas estatais encaminharão os seus pleitos ao Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, através dos respectivos
Ministérios a que estiverem vinculadas.

Art. 7? Os pleitos, de que trata o artigo precedente, serão
encaminhados à apreciação do CCE, após exame e parecer da
Secretaria Especial de Política Econômica, da Secretaria N acionai de Planejamento, da Secretaria Nacional de Economia ou da
Secretaria da Fazenda Nacional, observadas as respectivas
competências.
Art. 8? As empresas estatais poderão submeter ao CCE
propostas de contratos individuais de gestão, no âmbito do
PGE, objetivando o aumento de sua eficiência e competitividade.
§ I? OS contratos de gestão, estipulando os compromissos
reciprocamente assumidos entre a União e a empresa, conterão
cláusulas especificando:
I
objetivos;
U
metas;
Hl
indicadores de produtividade;
IV
prazos para a consecução das metas estabelecidas e
para a vígênciazlo contrato;

V - critérios de avaliação de desempenho;
VI - condições para a revisão, renovação, suspensão e
rescisão; e
VII - penalidades aos administradores que descumprirem
as resoluções do CCE ou as cláusulas contratuais.
§ 2? As propostas dos contratos de gestão serão encaminhadas ao CCE na forma prevista no art. 6?
§ 3? As empresas estatais que vierem a celebrar contratos
de gestão com a União ficarão isentas do sistema de autorização
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prévia previsto no art. 3?, H, assim como do disposto no art. 3?
do Decreto n? 17 (1 ) , de 1? de fevereiro de 1991.
Art. 9? Para fins do acompanhamento previsto no art. 3':',
IV:
I - as empresas estatais encaminharão aos respectivos
ministérios a que estiverem vinculadas, até o dia 20 do mês subseqüente ao encerramento de cada trimestre do ano civil, relatório de desempenho referente ao trimestre anterior;
U - Os Ministérios procederão à consolidação dos relatórios recebidos das empresas e elaborarão um relatório sintético
que será encaminhado ao CCE, até o último dia do mês subseqüente ao encerramento de cada trimestre do ano civil;
lU - o CCE consolidará os relatórios recebidos dos ministérios e elaborará, até o dia 10 do segundo mês subseqüente ao
encerramento de cada trimestre do ano civil, relatório sintético
que será encaminhado ao Presidente da República.
Art. 10. Sem prejuízo de suas atribuições legais e estatutárias, compete aos membros dos conselhos de administração e
dos conselhos fiscais das empresas estatais zelar pelo cumprimento das resoluções do CCE e dos contratos de gestão.
Art. 11. O CCE criará grupos de trabalho para elaborar,
no prazo de sessenta dias, contado a partir da data de sua instalação, propostas para as diretrizes previstas no art. 2?
Art. 12. Ressalvado o disposto em lei especial, haverá nos
Conselhos de Administração e Fiscal das empresas estatais um
representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, as empresas estatais promoverão a necessária alteração dos seus estatutos, convocando, quando for o caso, assembléia geral de
acionistas.
Art. 13. O CCE expedirá as instruções necessárias à execução do disposto neste decreto.
Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os §§ I?, 2? e 3? do art. I? e os artigos 2? a 7? e 9? do Decreto de I? de fevereiro de 1991, que instituiu o CCE.
Brasília, 27 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
João Eduardo Cerdeira
de Santana

DECRETO N? 138, DE 27 DE MAIO DE 1991
Altera dispositivos do Decreto n?
75.911(1), de 26 de junho de 1975, que fixa a
lotação dos Adidos Militares junto as representações diplomáticas no exterior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o disposto no Decreto-Lei n? 9.825, de 10 de setembro de
1946, e na Lei n? 437, de 16 de outubro de 1948,
DECRETA:
Art. I? A alínea e do art. I? do Decreto n? 75.911, de 26 de
junho de 1975, alterado pelo Decreto n? 77.115 121, de 5 de fevereiro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art: I?
o., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
e) Portugal - um oficial superior da Marinha como
Adido Naval e um oficial superior do Exército ou da Aeronáutica, em sistema de rodízio, como Adido do Exército e

Aeronáutico;

(1) Coleção das Leis, Brasília. 183(1):272, jan.zfev. 1991.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (4):317, abr.Zjun. 1975.

(2) Coleçeo das Leis. Brasília, (2):224, jan.zmar. 1976.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

DECRETO N? 139, DE I? DE JUNHO DE 1991
LJisp6e sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n.O 1, no Setor de Máquinas Estatísticas e
Semelhantes, subscrito entre o Brasil, o
Chile, o México e o Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acionai por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, do Chile,
do México e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu80, assinaram, a 22 de dezembro de 1989, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 1, no Setor
de Máquinas Estatísticas e Semelhantes, subscrito entre o Brasil, o Chile, o México e o Uruguai;
DECRETA:

Art. I? O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 1, no Setor de Máquinas Estatísticas e Semelhantes,
subscrito entre o Brasil, o Chile, o México e o Uruguai, apenso
por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigên-

cia.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasilia, l? de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 3.6.1991. págs.

10470/10474.

DECRETO N? 140, DE I? DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 5. no Setor da Indústria
Quimica, subscrito entre o Brasil, a Argentina. o Chile, o México, o Uruguai e a
Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi] , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile, do México do Uruguai e da Venezuela, com base
no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 22 de dezembro de
1989, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo Comercial n? 5, no Setor da Indústria Química, entre
o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela;
DECRETA:
Art. I? O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 5, no Setor da Indústria Química, subscrito entre
o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, I? de junho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 3.6.1991, págs. 10474/10478.

DECRETO N? 141, DE I? DE JUNHO DE 1991
Promulga o Acordo de Cooperação Técnica, entre o Governo da República Federetiva do Brasil e o Governo da República do
Paraguai.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe foi confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai assinaram, em 27
de outubro de 1987, em Assunção, um Acordo de Cooperação
Técnica;

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
acordo por meio do Decreto Legislativo n? 68, de 9 de novembro
de 1989;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 30
de agosto de 1990, na forma de seu art. IX;

DECRETA:
Art. I? O Acordo de Cooperação Técnica, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, apenso por cópia ao presente decreto, será executado

e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 1? de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 3.6.1991, págs. 10478/10479.

DECRETO N? 142, DE 5 DE JUNHO DE 1991
Altera o Anexo II ao Decreto n." 35 11).
de 11 de fevereiro de 1991.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 27, § 5?, da Lei n'' 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? O Anexo II ao Decreto n:' 35, de 11 de fevereiro de
1991, passa a vigorar com a redação do Anexo I a este decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de junho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
ITAMAR FRANCO
João Eduardo Cerdeira de
Santana
ANEXO I
(Decreto n:' 142, de 5 de junho de 1991)
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de

Confiança do Ministério da Infra- Estrutura
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(1): 314, jan.zfev. 1991.
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Unidade

N? Cargos
Funções
7
3

Unidade de Direção
Intermediária
Gabinete
Assessoria
Coordenação-Técnica

48]

Divisão
Serviço

Consultoria Juridica
Coordenação
Divisão
Serviço

Chefe

102.3
102.3

DI
101.5
101.4
101.4

101.1

]

Assessor
Chefe
Chefe

101.2
101.1

5
6
5

Coordenador
Chefe
Chefe

101.3
101.2
101.1

i
2
4
9

Consultor Jurídico
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

5
5
13
25
3

Secretário
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

i
2
3
II
i

Secretár-io
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.3
101.2
101.1

i
i
4

Secretario N acionai
Secretário Nac. Adjunto
Assessor

101.6
101.5
102.2

]

Chefe
Chefe
Chefe
Coordenador Geral

101.4
101.2
101.1
101.4

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.4
101.2
101.1

2
i
2

Coordenação

Assessor do Ministro
Assessor do Secretário
Executivo

DAS/DI

Chefe
Chefe
Coordenador-Técnico

i

i

Divisão
Serviço

Denominacão
Cargo/ Função

]

Secretaria de Administraçiio
Geral

i
i

Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Controle
Interno
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria Nacional

de Energin

Gabinete
Divisão
Serviço
Coordenação Geral

2
3
2

Departamento Nacional de
Aguee e Energia Elétrica

1
i
i

Coordenação Geral
Divisão
Serviço

4

8
13
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Unidade

Departamento Nacional de
Combustiveis

Coordenação Geral
Divisão
Serviço

Departamento Nacional de
Desenvolvimento Energetíco

N? Cargos
Funções

1
1
2
3
9
16
1
1
1

Coordenação Geral
Dívísão

3
6

Serviço

1

Secretaria Nacional de Minas
e Metalurgia
Gabinete

1
1
2
1
2

Denominação
Cargo! Função

DAS/DI

Diretor
Diretor Adjunto

101.5

Assessor
Coordenador Geral
Chefe
Chefe
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador Geral

Chefe
Chefe
Secretário Nacional

Secretario Nac. Adjunto
Assessor
Chefe

Divisão
Serviço

3

Chefe
Chefe

Coordenação Geral

2

Coordenador Geral

1
1
2
2
2

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor

Departamento Necionei de
Minas e Metalurgia
Coordenação Geral
Divisão
Serviço
Depertemento Nacional de
Produção Mineral

Coordenação Geral
Divisão
Serviço
Secretaria Nacional de
Transportes
Coordenação Geral

4

9
1
1
2
2
2
4

9
1
1
1
4

Gabinete
Serviço
Departamento Nacional de
Transportes Ferroviários

1
1
5

101.4

102.1
101.4
101.2
101.1

101.5
101.4
102.1
101.4
101.2
101.1
101.6
101.5
102.2
101.4
101.2
101.1
101.4
101.5
101.4

Coordenador Geral
Assessor
Chefe
Chefe

102.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Secretário Nacional
Secretário Nac. Adjunto
Coordenador Geral
Assessor
Chefe
Chefe
Gerente de Projetos

101.6
101.5
101.4
102.2
101.4
101.1
101.1

Diretor
Diretor Adjunto

101.5
101.4
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Unidade

N? Cargos
Funções
1

Coordenação Geral
Divisão
Serviço

4
4

8
13

Departamento Nacional de
Transportes AquaviEirios
Coordenação Geral
Divisão
Serviço

1
1
3
4
4

10
13

Denominação
Cargo/ Função

DAS/DI

Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Chefe
Chefe

102.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Secretário Nacional

Secretaria Nacional de

Comunícecõee

1
1
1
2
3

Chefe

Chefe
Chefe

101.6
101.5
102.2
101.4
101.2
101.1

1
1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
101A
102.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.1
101.4
102.1
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador Geral

101.5
101.4
102.1
101.4

2

Gabinete
Divisão
Serviço

Departamento Nacional de
Aâmíníetreçec de Freqüência

2

Coordenação Geral
Divisão
Serviço

Departamento Nacional de
Serviços Públicos

3
3
9
13
1
1
2

Coordenação Geral

3

3
Divisão
Serviço

6
10

Depertnmento Nacional de
Serviços Privados

1
1
2

Coordenação Gera!
Divisão
Serviço

Depo.rtamento Nacional de
Fiscelizecso dss Comunicações

3
3
6
10
1
1
2

Coordenação Geral

3

Secretário Nac. Adjunto
Assessor
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Unidade

N? Cargos
Funções
3

Divisão
Serviço

7

4

Denominação
Cargo/ Função

DAS/DI

Assessor
Chefe
Chefe

102.1
101.2
101.1

Delegado
Assessor
Chefe

101.3
102.1
101.2
101.1

Delegacias do Minfra
a)

BA/MG/RJ/RS/SP.
5
5
10
45

Divisão
Serviço

Chefe

b) ACI ALI AM/ AP/CE/ESI
GO/MA/MS/MT/P A/PSI

PE/PI!PR/RN/RO/RRI
SE/SC/TO.
21
71

Serviço

Supervisão Projeto Especial

5

Delegado

101.2

Chefe

101.1

Supervisor

101.4

DECRETO N? 143, DE 7 DE JUNHO DE 1991
Reduz por prazo determinado alíquotas
do Imposto sobre produtos Industrializados.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 4?, inciso I, do Decreto-Lei
n:' 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Ficam reduzidas para os percentuais constantes do
anexo a este decreto, pelo prazo de trinta dias, as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre
os produtos ali indicados, segundo a Tabela de Incidência do
IPI, aprovada pelo Decreto n:' 97.410 111, de 23 de dezembro de
1988.

o anexo está publicado no DO de

10.6.1991, pág. 11082.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):735, out.Zdez. 1988.
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Art. 2? Fica reduzida para um por cento, pelo prazo de
trinta dias, a alíquota prevista na Nota Complementar NC (87-6)
ao Capitulo 87 da Tabela de Incidência referida no artigo anterior.
Art. 3? As alterações referidas apl icar-se-ão aos fatos geradores ocorridos a partir do dia 5 de junho de 1991.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasílía, 7 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílío Marques Moreira

DECRETO N? 144, DE 14 DE JUNHO DE 1991
Promulga as Emendas à Convenceo da
Organização Marítima Consultiva Intergovernamental (OMe!).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que as Emendas à Convenção da Organização
Marítima Consultiva Intergovernamental (OMCI) foram adotadas, a 17 de novembro de 1977, em Londres, por meio da Resolução A.400(X);
Considerando que o Congresso Nacional aprovou as emendas ora promulgadas, por meio do Decreto Legislativo n? 74, de
I? de dezembro de 1978;
Considerando que a Carta de Aceitação foi depositada em
26 de março de 1979;
Considerando que as Emendas à Convenção da Organização
Marítima Consultiva Intergovernamental entraram em vigor para o Brasil, em 10 de novembro de 1984, na forma do artigo 66
da Convenção,
DECRETA:
Art. I? As Emendas à Convenção da Organização Marítima Consultiva Intergovernamental (OMCI), apensas por cópia
ao presente decreto, serão executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contém.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data da sua publi-

cação.

Brasília, 14 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

17.6.1991, pégs , 11.575/11.577

DECRETO N? 145, DE 14 DE JUNHO DE 1991
Altera normas relativas à orgenizeçeo e
funcionamento do Ministério das Relações
Exteriores e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? O artigo 38, inciso V e § 1?, do Anexo I do Decreto
n? 99.578(11, de 10 de outubro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 38
.
V - dentre os ocupantes de cargos de Conselheiro,
Primeiro Secretário, Segundo Secretário ou Terceiro Secretário da Carreira de Diplomata, os Assessores.
§ I? OS ocupantes de Cargos de Direção e Assessoramento Superiores das Comissões Brasileiras Demarcadoras
de Limites, bem como o de Coordenador Técnico da Secretaria de Imprensa, podem ser escolhidos, pelo Ministro de
Estado, dentre pessoas estranhas ao Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, portadoras de habiIitação técnica para o desempenho de sua missão.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5): 3137, set./out. 1990.
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Art. 2? O Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e Funções de Confiança do Ministério das Relações Exteriores
constantes do Anexo II do Decreto n:' 99.578/90 passa a vigorar
na forma do anexo único ao presente decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek
ANEXO ÚNICO
(Decreto n? 145, de 14 de junho de 1991)
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções

de Confiança do Ministério das Relações Exteriores
Denominação
Cargo/Função

Cargos/Funções

Unidade

Número

Ga.binete

Unidade de Direção
Intermediária

Chefe
Coordenador Executivo
Introdutor Diplomático

101.4

2

Assessor

102.3

27

1

Unidade de Direção
Intermediária

2
4

Secreuuie de Imprensa

1

Consultcris Juridíca
Serviço de Contratos
Unidade de Direção
Intermediâria

Instituto Rio Branco
Coordenadoria de Ensino
Secretaria

101.5
101.4

1
3
1

Secretaria de Relaçoes
com o Congresso

Unidade de Direção
Intermediári a

Código

Chefe
Secretár-io
Assessor
Chefe

DI
101.4
102.2
DI
101.4
101.3
102.2

2
2

Secretário
Coordenador Técnico
Assessor

3
1
1
1

Chefe
Consultor
Coordenador Executivo
Chefe

Dl
101.5
101.3
101.2

4

Chefe
Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe

DI
101.5
102.2
101.4
101.2

1
1
1
1
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Unidade
Unidade de Direção
Intermediária

Cerimonial
Divisão de Privilégios
e Imunidades

Divisão de Visitas
Divisão de Protocolo
Unidade de Direção
Intermediária

Cargos/Funções
Número

Denominação
Cargo/Função

4

Chefe

1
2

Chefe

1
1
1
1
1
1

Chefe
Assessor
Chefe

4

Chefe

1

Chefe
Coordenador Executivo

Assessor

Assessor
Chefe
Assessor

Código

Dl
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

Dl

Secretaria-Geral de
Política Exterior
Gabinete

2
2

Unidade de Direção
Intermediária

10

Secretaria de Informações
do Exterior

Secretário
Assessor

Unidade de Direção
Intermediária
Departamento das
Américas

Chefe

Divisão de Fronteiras
Primeira Comissão
Brasileira Demarcadora
de Limites

Segunda Comissão
Brasileira Demarcadora
de Limites

Unidade de Direção
Intermediária

Dl
101.4
102.2

Dl

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

101.5
101.3
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

1
1
1
1
1

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe

101.4
102.2
101.4
102.2
101.4

1

Chefe

102.2

1
1
2

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

101.4
i01.3
102.2

1
1
2

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

101.4
101.3
102.2

Divisão da América
Meridional - I
Divisão da América
Meridional - 11
Divisão da América
Central e Setentrional

Assessor
Chefe

101.4
101.3
102.2

16

Chefe
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Denominação
Cargo/Função

Cargos/Funções

Unidade

Numero

Departamento da Europa

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

Divisão da Europa-I

Divisão da Europa-H
Unidade de Direção
Intermediaria

Departamento da Africa
Divisão da Áfr-ica-I
Divisão da África-lI
Unidade de Direção
Intermediária

7

Chefe

1
1
1
1
1
1

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

6

Chefe

Departamento do
Oriente Próximo
Divisão do Oriente
Próximo-I
Divisão do Oriente
Próximo-lI
Unidade de Direção
Intermediária
Departamento da. Asia e

7

Deeania
Divisão da Asia e Oceanta-I
Divisão da Asia e
Oceania-I1
Unidade de Direção
Intermediária
Departamento de
Organismos Internacionais

Divisão das Nações Unidas
Divisão de Organismos
Internacionais
Especializados
Divisão da Organização
dos Estados Americanos

5

Código

101.5
102.2
101.4
102.2
101.4

102.2
DI

101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
DI

Chefe
Assessor

101.5
102.2

Chefe
Assessor

102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe

101.4

DI

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.5

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe

102.2

101.4
102.2

DI

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Chefe
Assessor

101.5
101.3
102.2
101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2
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Unidade

Unidade de Direção
Intermediária

Denominação
Cargo/ Função

Cargos/Funções
Número

8

Chefe

Departamento do Meio

Código

DI

Ambiente

Chefe
Assessor

101.5
102.2

Divisão do Mar, da
Antártida e do Espaço

Chefe

Divisão do Meio Ambiente

Assessor
Chefe
Assessor

101.4
102.2
101.4
102.2

Chefe
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Chefe
Assessor

DI
101.5
101.3
102.2
101.4
102.2

Chefe

Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

102.2

Chefe
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

101.5
101.3
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Unidade de Direção
Intermediária
Departamento Cultural
Divisão de Difusão Cultural

3
1
1
1
1
1

Divisão de Cooperação

Intelectual
Divisão de Instituições
de Ensino e Programas
Especiais

Unidade de Direção
Intermediária

Departamento Bconõmico

6
1
1
1

Dívísão de Política
Comercial
Divisão de Comércio
Internacional e de Produtos
Avançados
Divisão de Política
Financeira
Divisão de Produtos
de Base
Divisão de Transportes
e Comunicações
Divisão Econômica da
América Latina
Unidade de Direção
Intermediária

25

Chefe
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Cargos/Funções
Número

Unidade
Departamento de Promoção
Comercial

Denominação
Cargo/Função

Chefe

Divisão de Programas de
Promoção Comercial
Divisão de Informação
Comercial

Assessor

101.5
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe

101.4
102.2

Assessor
Divisão de Feiras e
Turismo

Chefe

Assessor
Divisão de Operações
de Promoção Comercial

Chefe

Assessor
Unidade de Direção
Intermediária
Departamento de
CooperaçiIo Científica,
Técnica e Tecnológica

7

Código

Chefe

101.4
102.2
101.4
102.2
Dl

101.5
101.3

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

1
1

Chefe
Assessor

101.4
102.2

5

Chefe

Dl

Chefe

101.4

Chefe

Dl

Chefe

101.4

2

Chefe

Dl

1

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

Diviaão de Ciência e

Tecnologia
Divisão de Formação e
Treinamento
Unidade de Direção
Intermediária
Diviséo Especial de
Pesquisas e Estudos

Econõmicos
Unidade de Direção
Intermediária
Dívieõo Especial de
Avaliação Politica
Unidade de Direção
Intermediária
Secreterie-Geml Executiva
Gabinete

2

2

2
Unidade de Direção
Intermediaria
Secretaria Especial de
Ordenamento Funcional
Unidade de Direção
Intermediária

10

Chefe
Secretário
Assessor
Chefe

101.4
101.3
102.2

DI
101.4
102.2
Dl
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Unidade

Cargosl Funções
Número

Secretaria de Orçamento
e Finanças

1
2

Unidade de Direção
Intermediária
Secretaria de Modemíeuceo
e Intormotice
Unidade de Direção
Intermediária
Secretaria de Recepção
e Apoio
Unidade de Direção
Intermediária
Departamento do Serviço
Exterior

Denominação
Cargo/Função

Secretario
Assessor
Chefe

Secretário
Assessor

Chefe
1
2

Secretário

3

Chefe

Divisão do Pessoal

Assessor

Código

101.4
102.2

DI
101.4

102.2

DI
101.5
102.2

DI

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Chefe
Assessor

101.5

Chefe
Assessor

101.4

101.3

102.2
101.4

102.2

Divisão de Pagamentos

do Pessoal
Divisão de Recursos
Humanos
Divisão de Assuntos
Previdenciários e Sociais

Serviço de Assistência
Médica e Social
Unidade de Direção
Intermediária

35

Departamento de
Administração
Divisão de Coordenação
Administrativa dos Postos
no Exterior
Divisão de Serviços Gerais
Serviço de Arquitetura
e Engenharia
Unidade de Direção
Intermediária

22

102.2
101.4

Chefe
Assessor

102.2

Chefe
Assessor

102.2

Chefe

101.2

Chefe

DI

101.4

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

101.5
101.3
102.2

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.4
102.2
101.4
102.2

Chefe

101.2

Chefe

DI

Departamento de Comunicaçiio
e Documentação
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Cargoa/Funções

Unidade

Denominação
Cargo/Função

Número

Dccumenéacâo
Divisão de Comunicações
Divisão de Arquivo

Divisão de Documentação

Código

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.5
101.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe

101.2

Chefe

DI

Centro de Processamento

de Dados
Serviço de Malas e
Correspondências
Diplomáticos
Unidade de Direção
Intermediária
Departamento Consular e
Juridico

55

Divisão Consular
Divisão de Passaportes
Divisão de Imigração
Divisão Jurídica
Divisão de Atos
Internacionais
Unidade de Direção
Intermediária
Secretaria-Geral de
Controle
Gabinete

Unidade de Direção
Intermediária

Subsecretaria de
Acompanhamento.
A vafiaçiIo. Orientação
e Controle Financeiro
Divisão de
Acompanhamento,
Avaliação e Orientação
Divisão de Coordenação
e Controle Financeiro

11

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.5
101.3
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
10

Chefe

DI

101.4
101.3
102.2

DI

Subsecretário

101.3

Diretor

101.2

Diretor

101.2
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Cargos/Funções
Número

Unidade

Denominação
Cargo/ Função

Código

Unidade de Direção
Intermediária

Subsecretaria de Auditoria
Divisão de Apoio Técnico
Divisão Operacional

Unidade de Direção
Intermediária
Divisão de Informática

Unidade de Direção
Intermediária
lnspetoria-Gernl do
Serviço Exterior

8
1
1
1

Chefe
Subsecretário
Diretor
Diretor

DI
101.3
101.2
101.2

7
1

Chefe
Diretor

101.2

DI

DI

Chefe
3

Inspetor

101.4

Unidade de Direção

Intermediária

DI

Chefe

b) Quadro Demonstrativo de Custo/Funções
do Ministério das Relações Exteriores
Código
Cargo/Função
DAS
101.5
101.4
101.3
101.2
101.3
101.2

Quantidade de
Cergoe/ Funções
20
71
20
10
2
88

Subtotal

211

DI

322

Total

533

Valor Unitário

Em Crs

Valor Total
Em Crs

420.947,15
353.181,60
291.401,25
243.074,50
291.401,25
243.074,50

8.418.943,00
25.075.893,60
5.828.025,00
2.430.745,00
582,802,50
21.390.556,00
63.726.965,10

21.132,13

6.804.545,86
70.531.510,96
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DECRETO N? 146, DE 15 DE JUNHO DE 1991
Promulga o Acordo Comercial, entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino Hashemita da
Jordânia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino Hashemita da J ordânia assinaram,
em 15 de junho de 1989, em Amã, um Acordo Comercial;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 6, de 8 de maio de
1990;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em 11
de julho de 1990, na forma de seu art. XV, inciso 1;
DECRETA:
Art. I? O Acordo Comercial, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Hashemita da
J ordânia, apenso por cópia ao presente decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 15 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francísco Rezek
O anexo está publicado no DO de 17.6.1991, págs , 11581/11583.

DECRETO N? 147, DE 15 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Terceiro
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 17A, no Setor da Indústria de Refrigeração e Ar Condicionado, subscrito entre o
Brasil e a Argentina.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
N acionai por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina. com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a
29 de novembro de 1989, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 17A, no Setor da Indústria
de Refrigeração e Ar Condicionado, entre o Brasil e a Argentina;

DECRETA:
Art. I? O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 17A, no Setor da Indústria de Refrigeração e Ar Condicionado, subscrito entre o Brasil e a Argentina, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está

publicado no DO de 17.6.1991, págs. 11584/11588.

DECRETO N? 148, DE 15 DE JUNHO DE 1991
Promulga as Emendas a Convenção e
ao Acordo Operacional da Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas
por Satélite (Inmarsat).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Considerando que a 4~ Assembléia das Partes Inrnarsat,
realizada em Londres, de 14 a 18 de outubro de 1985, adotou, em
sua sessão plenária de 16 de outubro, Emendas à Convenção e
ao Acordo Operacional da Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite (Inrnarsat);
Considerando que o Congresso Nacional aprovou as referidas emendas por meio do Decreto Legislativo n? 69, de 10 de novembro de 1989;
Considerando que a carta de ratificação das Emendas ora
promulgadas foi depositada em 28 de setembro de 1990;
Considerando que as emendas à Convenção e ao Acordo
Operacional da Inmarsat entraram ein vigor, para o Brasil, em
13 de outubro de 1989, na forma do artigo 34 da Convenção e em
conformidade com o disposto no artigo XVIII do Acordo Operacional;

DECRETA:
Art. I? As Emendas à Convenção e ao Acordo Operacional da Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite (Inmarsat), apensas por cópia ao presente decreto, serão executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contêm.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 17.6.1991, págs. 11589/11590.

DECRETO N? 149, DE 15 DE JUNHO DE 1991
Dispôe sobre a execução do Instrumento Esclarecedor do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Regional n:' 4, entre o Brasil, a Argentina, a Bolivia, a Colômbia, o
Chile, o Equador, o México, o Paraguai, o
Peru, o Uruguai e a Venezuela.
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o PRESIDENTE DA REPÜBL~CA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, da Bolivia, da Colômbia; do Chile, do Equador, do México, do Paraguai, do Peru, do Uruguai e da Venezuela, com base
no Tratado de Montevidéu, assinaram, em 20 de julho de 1990,
em Montevidéu, o Instrumento Esclarecedor do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Regional n? 4, entre o Brasil, a Argentina, a Bolivia, a Colômbia, o Chile, o Equador, o México, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela;
DECRETA:
Art. I? O Instrumento Esclarecedor do Segundo Protocolo
Adicional ao Acordo Regional n? 4, entre o Brasil, a Argentina,
a Bolivia, a Colômbia, o Chile, o Equador, o México, o Paraguai. o Peru, o Uruguai e a Venezuela, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua
vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

17.6.1991, págs. 11590/11591.

DECRETO N? 150, DE 15 DE JUNHO DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental da Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 4.118, de 27 de agosto de 1962, alterada pelas Leis nvs 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e 7.781, de 27
de junho de 1989,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), constantes dos Anexos I a UI deste decreto.
Art. 2? Os regimentos internos dos órgãos da CNEN serão
aprovados pelo Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e publicados no Diário Oficial da União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

ANEXO I
(Decreto n? 150, de 15 de junho de 1991)
ESTRUTURA REGIMENTAL DA COMISSÃO NACIONAL
DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. 1? A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),
autarquia federal, com sede e foro em Brasília - DF. criada pela Lei n? 4.118 111, de 27 de agosto de 1962, vinculada à Secretaria
(1)

Coteçso das Leis. Brasília, (5):90, jul./set. 1962.
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de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, tem como finalidade utilizar a energia nuclear para fins pacíficos através de sua promoção e desenvolvimento, regulamentar, controlar e fiscalizar essa utilização, de acordo com as atribuições a
que se referem as Leis n?s 6.189(2), e 7.781(3), respectivamente,
de 16 de dezembro de 1974, e de 27 de junho de 1989.

CAPÍTULO II
Da Organização, Competência e Atribuições

Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 2? A CNEN tem a seguinte estrutura regimental:
I
órgão colegiado: Comissão Deliberativa
11 - órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente:
a) Gabinete;
b) Coordenadoria de Relações Institucionais;
c) Coordenadoria de Relações Industriais;
d) Consultoria Técnica.
IH - órgãos seccionais:
a) Auditoria;
b) Superintendência de Planejamento e Coordenação;
c) Procuradoria;
d) Diretoria de Apoio Logistico.
IV - órgãos singulares:
a) Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento;
b) Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear.
V - órgãos regionais: Distritos
(2) Coleção das Leis. Brasília. (7):323, out.vdez. 1974.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):879, maio/jun. 1989.
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Seção II
Da Competência das Unidades
Art. 3? À Comissão Deliberativa compete:
I - propor medidas necessárias à orientação da Pol ítica Nacional de Energia Nuclear;
11 - deliberar sobre diretrizes, planos, programas e
orçamentos-programa;
111
aprovar as normas e regulamentos baixados pela
CNEN;
IV
deliberar sobre a instalação de laboratórios e instituições de pesquisas subordinadas à CNEN;
V - opinar sobre tratados, acordos, convênios ou compromissos internacionais em matéria de energia nuclear;
VI - gerir o Fundo Nacional de Energia Nuclear;
VII - estabelecer normas sobre receita, resultantes de todas as operações e atividades da CNEN;
VIII - propor a criação de entidades que venham a operar
no âmbito de competência da autarquia; e
IX - opinar sobre a concessão de patentes e licenças que
envolvam a utilização da energia nuclear.
Art. 4? Ao Gabinete compete assessorar e assistir ao Presidente, em sua representação social e política e incumbir- se do
preparo e despacho de seu expediente pessoal.
Art. 5? À Coordenação de Relações Institucionais compete
assistir ao Presidente nas atividades de comunicação social e de
relações públicas.
Art. 6? À Coordenação de Relações Industriais compete
assistir ao Presidente nos assuntos de ordem empresarial junto
às empresas subordinadas.
Art. 7? A Consultoria Técnica compete assessorar o Presidente em atividades específicas relacionadas à área de atuação
ou de interesse da CNEN.
Art. 8? A Auditoria compete assessorar o Presidente no
exercício da fiscalização e no cumprimento das normas de administração contábil e financeira, realizar auditagens no âmbito
da CNEN e em entidades públicas e privadas quanto à aplicação dos recursos financeiros que recebam da autarquia.
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Art. 9? Á Superintendência de Planejamento e Coordenação compete assessorar o Presidente nos aspectos econômicos
de planejamento, bem assim, propor planos, programas e projetos plurianuais e anuais.
Art. 10. À Procuradoria compete assessorar o Presidente e
exercer as funções de consultoria jurídica e de representação judicial da CNEN;
Art. 11. À Diretoria de Apoio Logistico compete orientar,
coordenar e supervisionar a execução das atividades financeiroorçamentárias, infra-estrutura, recursos humanos, modernização administrativa e informática.
Art. 12. À Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento compete orientar, coordenar e supervisionar a execução de todas as
atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de reatores,
ciclo do combustivel, instrumentação e controle, aplicações de
técnicas nucleares, produção de radioisótopos, materiais de interesse nuclear, rejeitas radioativos e materiais irradiados.
Art. 13. À Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear compete orientar, coordenar e supervisionar a execução de
todas as atividades de licenciamento, segurança nuclear. radioproteção. emergências radiológicas. salvaguardas, controle e
proteção física de materiais e equipamentos específicos, inclusive em segurança e medicina do trabalho.
Art. 14. Aos Distritos compete;
I - exercer a supervisão e fiscalização das atividades sobre controle da CNEN, e
II - representar regionalmente a Autarquia.
CAPÍTULO UI
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I

Do Presidente
Art. 15. Ao Presidente incumbe;
I - exercer a direção superior. a supervisão geral e a
coordenação das atividades da CNEN;
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II -

representar a CNEN nacional e internacionalmente;

IH - assessorar o Secretário de Assuntos Estratégicos
em assuntos de Energia Nuclear;
IV - convocar e presidir as reuniões da Comissão Deliberativa, podendo decidir ad referendum desta, em caso de urgência;
V - praticar atos de administração superior da autarquia, especialmente quanto à gestão patrimonial, orçamentária,
financeira e de recursos humanos;
VI - aplicar sanções por infração das normas de concessão, de licenciamento e de fiscalização;

VII - designar o seu substituto, em caso de impedimento,
dentre 08 Diretores e, na falta destes, dentre os demais membros da Comissão Deliberativa;
VIII - designar os substitutos dos demais diretores, nos
impedimentos destes.
Seção II
Dos Diretores

Art. 16. Aos Diretores incumbe:
I - assessorar o Presidente da autarquia na formulação
de políticas, estratégias, diretrizes e metas da CNEN;
II - deliberar sobre assuntos que envolvam sua área de
competência;
IH - fixar normas na sua área de competência;
IV - planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das
atividades das respectivas Unidades Organizacionais; e
V - desenvolver atividades e projetos especiais que lhe
forem cometidos pelo Presidente da CNEN.
CAPiTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 17. A Comissão Deliberativa, órgão de deliberação
coletiva e normatização é constituída por 5 (cinco) membros, um
dos quais será o Presidente da autarquia.
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§ I? Os membros da Comissão Deliberativa serão nomeados pelo Presidente da República, de acordo com a legislação
vigente.
§ 2? Os Diretores, em número de 3 (três), serão nomeados
pelo Presidente da autarquia, dentre os membros da Comissão
Deliberativa.
Art. 18. Os Distritos serão no máximo 10 (dez), podendo

ser criados, extintos e transferidos mediante portaria do Presidente da autarquia.
Art. 19. As funções de livre nomeação e exoneração serão
preenchidas, preferencialmente, por servidores ocupantes de
empregos permanentes, constantes do Plano de Cargos e Salários da CNEN.
ANEXO II
(Decreto n? 150, de 15 de junho de 1991)
a) Quadro Demonstrativo de
Cargos em Comissão e Funções de Confiança da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

Unidade

Presidência

N? Cargos!
Funções

Denominação

Código

Presidente
Assessor
Assistente I
Chefe

Conf. Leg.

Coordenador
Gerente

FG-2
FG-4

3

Representante
Consultor
Chefe
Procurador-Geral
Subproc.-Geral
Superintendente
Gerente

FG-2
FG-2
FG-2
FG-l
FG-4
FG-l
FG-4

1
1
1
3

Diretor
Assessor
Assistente 11
Chefe de Serviço

ConL Leg.
FG-3
FG-7
FG-3

1
2
2
1

FG-2
FG-6
FG-l

Gabinete Coordenação de
Relações Institucionais
Coordenecâc de Relações
Industriais
Consultoria Técnica
Auditoria
Procuradoria

Superintendência
Diretoria de Reaíooroiecso
e Segurençe Nuclear
Serviços

5
3
1
1
2
1
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N? Cargos!
Funções

Unidade

Grupo
Superintendência

Serviços
Coordenação
Gerência
Divisão
Supervisão
Diretoria de Apoio Logístico

Superintendência
Gerência
Divisão

Denominação

Código

1
2
1
2
7
1
6
16
1
1
1
3
10
20

Chefe
Superintendente
Assistente 111
Chefe de Serviço
Coordenador
Gerente
Chefe
Supervisor

FG-S
FG-l
FG-B
FG-4
FG-4
FG-4
FG-S
FG-S

Diretor
Assessor
Assistente II
Superintendente

Conf. Leg.

Gerente

FG-4

Chefe

FG-5

1
1
1
1
3
3
3
8
4
1
6
18
26
56

Diretor

Conf. Leg.

Assessor
Assistente 11
Chefe de Serviço
Superintendente
Assessor
Assistente III
Chefe de Serviço
Chefe
Assessor
Gerente
Coordenador
Chefe
Supervisor

FG-S
FG-7
FG-S

10

Gerente

FG-S
FG-7
FG-l

Diretoria de Pesquisa.
e Desenvolvimento

Serviços
Superintendência

Serviços

Departamento
Assessoria Comerciai
Gerência
Coordenação
Divisa0
Supervisão
Orgõos Regionais
Distrito

FG-l

FG-4
FG-B

FG-4
FG-S
FG-5
FG-4
FG-4
FG-5
FG-5
FG-4

b) Quadro Resumo Cargo/Função/Valor da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
Código
Cargo/

Punção

N? de
Cargos/
Funções

Nível
Básico

PCS

Em

(A(

FG-l
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6

11
16
08
71
125
02

Valor
Unitário
Nível Básico

A-14-E
A-14-E
A-14-D
A-14-D
A-13·A
B-13-E

c-s (8)

523.906,04
523.906,04
481.597,76
481.597,76
343.915,18
215.523,28

Valor
Unitário
Gratificação
Em

o-s (C)

137.793,00
116.249,00
95.143,00
79.176,00
61.569,00
49.758,00

Valor Total
Gratificação
Em

c-s

(D = AxCI
1.515.723,00
1.859.984,00
761.144,00
5.621.496,00
7.696.125,00
99.516,00
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Código
Cargo/
Função

FG-7
FG-8

Total

Nível
Básico

N~ de
Cargos/
Funções
IA)

PCS

Em

B-lS-D
B-IS-C

03
04

Valor Total
Gratificação
Em Crs

Valor
Unitário
Gratificação
Em o-s (e)

Valor
Unitário
Nível Básico

o-s (B)

(O = AxC)

40.463,00
30.183,00

198.129,55
182.202,90

121.389,00
120.732,00
17.796.109,00

240

ANEXO III
(Decreto n? 150, de 15 de junho de 1991)
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
Presidência da República (PR)
Secretaria da Administração Federal (SAF)
Órgão ou Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear

(CNEN)
Lotação

Item 7

IN 09/90
Denominação

Código

Fim Meio

Tot.

50

70
26
02
I'
61
03
33
17

Lotação
Cen.

Lotação
Ideal
{6+71

Categorias Funcionais
Administrador
Advogado
Analista de Orçamento
Analista de Recursos Humanos
Analista de Sistemas
Analista de Suporte Técnico
Analista Téc. Administrativo
Arquiteto
Arquivologista
Assessor Especialista
Assistente Social
Auditor
Bibliotecário
Cirurgião-Dentista
Comunicador Social
Contador

20
26

02
14
61
03
33
07

04

02
2'
10

06

06

10
10
04
16

40
10
04
16

02
24

06

30

06

01
01
01

03
02
01

01
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26
02
15
62
03
34
07
02
21
10
08
41
10
05
16
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Lotação

Denominação
Economista
Enfermeiro
Enfermeiro do Trabalho
Engenheiro
Eng. de Segurança do Trabalho
Geólogo
Médico
Médico do Trabalho
Nutricionista
Operador de Reator Sr.
Pesquisador
Psicólogo
Secretária Executiva
Técnico de Treinamento
Tecnólogo
Tradutor
Almoxarife
Assistente Administrativo
Assistente Financeiro
Assistente Técnico
Auxiliar de Administração
Auxiliar de Almoxarifado
Auxiliar de Ativo Fixo
Auxiliar de Biblioteca
Auxiliar de Comunicação Social
Auxiliar de Contabilidade
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Enf. do Trabalho
Auxiliar de Import. e Export.
Auxiliar de Recursos Humanos
Auxiliar de Suprimentos
Comprador
Desenhista
Desenhista Projetista
Digitador
Operador Composer
Operador de Computador
Operador de Reator
Operador de Telex
Operador de Computador I
Programo e Controle. Prod. Indust.
Projetista
Recepcionista
Scheduller
'I'éc. de Aplic. de Radicsótopo
Técnico de Cerâmica
Técnico de Contabilidade
Técnico de Edificações
Técnico de Eletricidade

Código

Fim Meio
03
05
04
504
05
24
10

04
01

05
05
25
525
02

Tot.

Item7
IN09/90

03
25
07

02

504
05
24
10

29

34
04
23
65
08

01
34
04
23
65

oi

01
09
01

05
01

22

06

06

05

05

09
05
05
533
05
30
10

25
547

05
27

02
01
01

08
35

01

04
23
66

05
17
221
06

Lotação
Ideal

05
05

05

17
91 130
06
04

06

05
05

25

Cen.

{6+7)

01
05
05

25
525

Lotação

08
11
02

01

17
232

08
01
09
01
01
05

10

10

10

05

05

05
06
07

06

06

07

07

15

15
14

14
26
06
04
18
25
24
OI
15

05
05
08

03

26
06
04
18
25
05
29
Dl
15
OS

18
14

26
06
04
18
25

05
OI

30
Dl

OI

16

02

10
OI

OI

oi

35

35

35

14

14
21
OI
15

14
22
OI
15

21

OI
15

OI

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.

1296
Lotação

Dcnuminaçàn
Técnico de Eletrônica
Técnico de Fotografia
Téc. de Irnport. e Exportação
Técnico de Instrumentação
Técnico de Laboratório
Técnico de Mecânica
Técnico de Metalurgia
Técnico de Micrografia
Técnico de Mineração
Téc. de Processamento de Dados
Técnico de Processos
'I'éc. de Proteção Radiológica
Técnico de Quimica
Técnico de Recursos Humanos
Técnico de Secretariado
Téc. de Segurança do Trabalho
Telefonista
Agente de Segurança
Ajudante de Almoxarifado
Ajudante de Artífice
Ajudante de Cozinha
Ajustado- Mecânico
Amostrador de Minério
Artífice de Artes Gráficas
Artífice de Obras
Auxiliar de Laboratório
Bioterista
Bombeiro Eletricista
Caldeireiro
Carpinteiro
Continuo
Copeiro
Cozinheiro
Eletricista de Força e Controle
Eletricista de Manutenção
Encanador
Fresador
Fresador de CNC
Fundidor
Gesseíro
Impressor de Off Set
Inspetor de Segurança
lnstalador de Telefonia
Jardineiro
Maçariqueiro de Corte e Plasma
Marceneiro
Mecânico de Manutenção
Mecânico de Refrigeração
Mecânico de Veículos

Código

Fim Mein
89
05
03
16
70
68
29
05
10
19

02

34
28

10

C\'1l

TOL

89
05
05
16
70
68
29
05

95
01
09
05
09
05
14

00
38
05
05
05

02
17
11

04

01

05
05
01
02
01

10

109

01

01
04

35

01
02

20
97
01
09
05

19

95
01
09
05
09
05
14

00
38
05
05
05
02
30
11
04
11

01

03
13
19
13
05

10
05

01
01
02

15
07
40

05
05
05
02
30
01

01

05
04

05
15
05
15
03
13
19
13
05

61

10

11

05
15

20
27
110
112

112
34
57

29
05
00

05

17
70
70
30
05

01

29

15

se

19
27

11

05
00
11
05
04

Lotuçàn
ldl'al
16+,)

10
19

13

Lotação

10

27
109
112
29

Item':
1\ 09.90

01
02
01
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04
11
30
05
00
11
05
04
05
15
05
15
03
14

21
14

05

1297

Lotação
Denommacão
Mecânico Industrial
Mecânico Montador
Mestre
Montador
Motorista
Operador
Operador de Empilhadeira
Operador de Maquina Reprodutora
Operador de Processos
Pedreiro
Pintor
Pintor a Revol ver
Plainador
Porteiro
Serralheiro
Servente
Soldador
Soldador Especializado
Torneiro Mecânico
Torneiro Mecânico CNC
Tratorista
Vidraceiro
Vidreiro

Código

Fim Meio
04
06
27
05

TOl

05

04
06
27
05
64
18
02
05
44
08
08
05
05
22
05
52
04
08
15
08
04
05
05

2.776

810 3.586

64
18

02
05
44
08
08
05
05
22
05
52
04
08
15
08
04
05

01
01
02

oi

03
02

oi
01

05
06
28
05
66

19
02
05
47
10
08
05
05
23
05
53
04
08
15

08
04
05
05
140

3.726

DECRETO N? 151, DE 25 DE JUNHO DE 1991
Relaciona os bens que farão jus iJ. íeen-

cão do IPI prevista na Lei n? 8.191(J}, de 11
de junho de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso VI, da Constituição e tendo
em vista o disposto no § I? do art. I? da Lei n? 8.191, de 11 de
junho de 1991,

o anexo está publicado no
(1)

DO de 26.6.1991, págs. 12322/12323.
V. pág. 1074 deste volume.
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DECRETA:
Art. 1~ Os bens relacionados em anexo farão jus à isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados instituida pelo artigo 1~ da Lei n? 8.191, de 11 de junho de 1991.
Parágrafo único. Os acessórios, sobressalentes e ferramentas que, em quantidade normal. acompanham o bem isento também farão jus à isenção do IPI, independentemente de seu relacionamento.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3?
103~

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de junho de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira

DECRETO N? 152, DE 25 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre os \valores das diárias
concedidas aos militares das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 37 da Lei n? 5.787, de 27 de junho de 1972,
DECRETA:
Art. I? O art. 5? do Decreto n:' 86.763(11, de 22 de dezembro de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? A diária de alimentação, de que trata o parágrafo único do art. 36 da Lei n? 5.787(2), de 27 de junho de
1972, observará os valores abaixo:

(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):423, out./dez. 1981.
(2) Coleçiio das Leis. Brasília, (3):41, abr.v'iun. 1972.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.

1299

Nível
A

Posto/Graduação

Valor

Oficial-General

12.95000

Oficial-Superior

10.800,00

B

9.000,00

Oficial-Intermediârio
C

D

Oficial-Subalterno,
Oficial

Guarda-Marinha

e

Aspirante-a-

Suboficial. Subtenente e Sargento, Aspirante, Cadete,
Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáu·
tica, de Órgão de Preparação de Oficiais da Reserva

7.500,00

6.000,00

§ I? O valor da diária das demais praças eSpeCIaIS e
praças de graduação inferior a Terceiro-Sargento corresponderá a oitenta por cento do valor fixado para o nível D.
§ 2? O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
em portaria comum às três Forças Armadas, atualizará os
valores das diárias, observando o disposto no caput do art.
36 da Lei n:' 5.787, de 27 de junho de 1972, e levando em
conta, dentre outros parâmetros, o comportamento orçamentário e financeiro do Governo Federal.»

Art. 2? O valor da diária será acrescido da importância
correspondente a quarenta por cento nas hipóteses de deslocamento para as cidades de Manaus, Salvador, Rio de Janeiro,
São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu, Rio Branco, Macapá, Boa
Vista e Porto Velho, e a vinte por cento, nos deslocamentos para Recife, São Luís, Belém, Florianópolis, Fortaleza, Maceió e
Curitiba.
Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

CoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 4? Revoga-se o Decreto n? 97.872(31, de 26 de junho de
1989.
Brasília, 25 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 153, DE 25 DE JUNHO DE 1991
Altera o Decreto n? 101(1), de 17 de abril
de 1991, que «Regulamenta a Lei n? 8.167(2 ) ,
de 16 de janeiro de 1991, que altera a legislação do Imposto sobre a Renda relativa a incentivos fiscais, estabelece novas condições

operacionais dos Fundos de Investimentos
Regionais e dá outras provídêncíes».

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? O art. 15 do Decreto n? 101, de 17 de abril de 1991,
passa a vigorar acrescido do inciso IH, com alteração da redação dos §§ I? e 2? e acrescido do § 3? na forma seguinte:
«Art. 15.
.
_
lU - Fica vedada a concessão dos incentivos fiscais
de que trata o presente decreto, para empreendimentos que
impliquem em desmatamento de áreas de floresta primária
e destruição de ecossistemas primários.
§ I? As Superintendências do Desenvolvimento Regional deverão, previamente à aprovação de novos projetos, estabelecer as inversões fixas que poderão ser admiti(3) Coleção das Leis. Brasília, 181 (3):1329, maio/jun. 1989.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):754, mar.labr. 1991.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):35, jan.zfev. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, rnaio/jun. 1991.
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das para efeito de vinculação na aplicação dê recursos dos
fundos, excluídas aquelas relativas a terras, terrenos, despesas de implantação e desmatamento.
§ 2? Os projetos envolvendo recursos incentivados serão orientados conforme o Zoneamento Ecológico- Econômico, concluído ou em fase de execução, respeitados os
dispositivos de preservação ambiental e tendo em conta a
existência ou não de conflitos sociais, ouvidos previamente
a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República (SAE-PR), a Secretaria do Meio Ambiente da
Presidência da República (Seman-PR), o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária Ilncral, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais- Renováveis (Ibama) e a Fundação Nacional do Indio (Funai).
§ 3? Fica atribuída aos órgãos ambientais dos Estados e, enquanto ação supletiva, ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a realização de vistorias técnicas periódicas para a
avaliação dos impactos ambientais dos empreendimentos
aprovados pelas Superintendências Regionais. cabendo medidas de efeito suspensivo de seu funcionamento e cancelamento dos recursos financeiros correspondentes, nos casos
de comprovada transgressão da legislação de proteção ambiental em vigor) ..
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 154, DE 26 DE JUNHO DE 1991
Promulga a Convençõo Contra o Tráfico Ilicito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/Iun. 1991.
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Considerando que a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, foi concluída em
Viena, a 20 de dezembro de 1988;
Considerando que a referida convenção foi aprovada pelo
Congresso Nacional, pelo Decreto Legislativo n? 162, de 14 de
junho de 1991;
Considerando que a convenção ora promulgada entrou em
vigor internacional em 11 de novembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? A Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, apensa por cópia a este decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se
contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data prevista no
parágrafo 2? do artigo 29 da Convenção.
Brasília, 26 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 27.6.1991, págs , 12418/12426.
DECRETO N?;L55, DE 27 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre a execucac do Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preferências
Outorgadas no Período 1962/80, entre o
Brasil e o Chile (Acordo n:' 3).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atríbuíção
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasíl em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile,
com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em 20 de
março de 1991, em Montevidéu, o Décimo Protocolo Adicional
ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências
Outorgadas no Período 1962180, entre o Brasil e o Chile (Acordo
n? 3),
DECRETA:
Art. I? O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no
Período 1962/80, entre o Brasil e o Chile (Acordo n? 3), será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

28.6~1991.

págs. 12534/12538.

DECRETO N? 156, DE 27 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 15, no Setor da Indústria QuímicoFarmacêutica, entre o Brasil, 8 Argentina e
o México.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.
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naram, a 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 15, no Setor da Indústria Químico-Farmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e o

México.
DECRETA:
Art. I? O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 15, no Setor da Indústria Químico- Farmacêutica, entre o
Brasil, a Argentina e o México, será executado e cumprido tão
inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da Repúblíca.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1)

DECRETO DE 6 DE MAIO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uníõo,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$l 02. 655. 000,00,
para reforço de dotações consignadas no vi-

gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$102.655.000,00 (cento e dois milhões. seiscentos e cinqüenta e
cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, .maio/Iun. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto na
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasilia, 6 de maio de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
12)

DECRETO DE 6 DE MAIO DE 1991
Autoriza o aumento do capital social da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto- Lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de
1979,
DECRETA:
Art. 1~ Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) autorizada a aumentar o respectivo capital social,
Cr$82.309.749.741,27 (oitenta e dois bilhões, trezentos e nove milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e
um cruzeiros e vinte e sete centavos) para Cr$82.309.840.123,50
(oitenta e dois bilhões, trezentos e nove milhões, oitocentos e
quarenta mil, cento e vinte e três cruzeiros e cinqüenta centavos), mediante a conversão de debêntures, conforme escritura
de emissão aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de julho de 1989.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 6 de maio de 1991;
da República.

170~

da Independência e

FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Eduardo de Freitas Teixeira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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(3) DECRETO DE 6 DE MAlO DE 1991
Cassa a autorização para o funcionamento dós estabelecimentos isolados de ensino superior que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 23001.000089/91-56, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? São cassadas as autorizações para funcionamento
do Centro de Ensino Integrado de Rondonópolis, com os cursos
de Pedagogia e Serviço Social, mantido pela Associação de Cultura e Educação de Rondonópolis, e da Faculdade de Ciências
Agrárias de Rondonópolis, com os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, mantida pela Associação de Ciências de Rondonópolis.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 6 de maio de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli
Os anexos estão publicados no DO de 7.5.1991, pág. 8498.

(4) DECRETO DE 7 DE MAlO DE 1991
Declara ineficaz a sanção do art. 32 da
Lei n:' a.177 m , de I? de março de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que, pela Mensagem CN n? 18, o Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal comunicou
que, "por lapso de redação final, foi incluido naquele texto (Pro(1)

Coleção das Leis. Brasília. 183{2}:515, mar./abr. 1991.

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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jeto de Lei de Conversão n? 6, de 1991) o art. 32 do Projeto, rejeitado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta realizada
no dia 27 de fevereiro último»;
Considerando que o Autógrafo do Projeto continha o referido dispositivo e foi afinal sancionado como integrante da Lei n?
8.177, de I? de março de 1991;
Considerando, finalmente, a necessidade de manter-se a estabilidade das relações jurídicas, mediante a preservação do
texto efetivamente aprovado pelo Congresso Nacional,
DECRETA:
Art. I? É declarada ineficaz a sanção ao art. 32 da Lei n?
8.177, de I? de março de 1991, cuja redação é a seguinte:
«Art. 32. As receitas geradas pelos contratos de financiamento de projetos aprovados no âmbito do PFCI
não constituirão base de cálculo da contribuição para o
Programa de Formação do Patrimõnio do Servidor Público
(Pasep) e para o Programa de Integração Social (PIS), bem
como para o Finsocial.»
Art. 2? Em decorrência do disposto no artigo precedente,
a Lei n? 8.117, de 1991, é republicada nos termos do anexo a este
decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO AO DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1991
LEI N? 8.177, DE I? DE MARÇO DE 1991
Estabelece regras para a desindexação
da economia e dá outras providêndas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. I? O Banco Central do Brasil divulgará Taxa Referencial (TR), calculada a partir da remuneração mensal média
líquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo captados nos
bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos múltiplos
com carteira comercial ou de investimentos, caixas econômicas,
ou dos títulos públicos federais, estaduais e municipais, de
acordo com metodologia a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, no prazo de sessenta dias, e enviada ao conhecimento do Senado Federal.
§ I? A TR será mensalmente divulgada pelo Banco Central do Brasil, no máximo até o oitavo dia útil do mês de referência.
§ 2? As instituições que venham a ser utilizadas como
bancos de referência, dentre elas, necessariamente, as dez maiores do país, classificadas pelo volume de depósitos a prazo fixo,
estão obrigadas a fornecer as informações de que trata este artigo, segundo normas estabelecidas pelo Conselho Monetário N acíonal, sujeitando-se a instituição e seus administradores, no
caso de infração às referidas normas, às penas estabelecidas no
art. 44 da Lei n? 4.595 121, de 31 de dezembro de 1964.
§ 3? Enquanto não aprovada a metodologia de cálculo de
que trata este artigo, o Banco Central do Brasil fixará a TR.

Art. 2? O Banco Central do Brasil divulgará, para cada
dia útil, a Taxa Referencial Diária (TRD), correspondendo seu
valor diário à distribuição pro rata dia da TR fixada para o mês
corrente.
§ I? Enquanto não divulgada a TR relativa ao mês corrente, o valor da TRD será fixado pelo Banco Central do Brasil
com base em estimativa daquela taxa.
§ 2? Divulgada a TR, a fixação da TRD nos dias úteis restantes do mês deve ser realizada de forma tal que a TRD acumulada entre o I? dia útil do mês e o I? dia útil do mês subseqüênte seja igual à TR do mês corrente.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):519, out./dez. 1964.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3);1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 3? Ficam extintos a partir de 1':' de fevereiro de 1991:
I - o BTN Fiscal instituído pela Lei n? 7.799 131, de 10 de
julho de 1989;
U - o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) de que trata o
art. 5? da Lei n" 7.777 141, de 19 de junho de 1989, assegurada a liquidação dos títulos em circulação, nos seus respectivos vencimentos;
lU - o Maior Valor de Referência (MVR) e as demais unidades de conta assemelhadas que são atualizadas, direta ou indiretamente, por índice de preços.
Parágrafo único. O valor do BTN e do BTN Fiscal destinado à conversão para cruzeiros dos contratos na data de publicação da medida provisória que deu origem a esta lei, assim como para efeitos fiscais, é de Cr$126,8621.
Art. 4? A partir da vigência da medida provisória que deu
origem a esta lei, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística deixará de calcular o Índice de Reajustes de Valores Fiscais (IRVF) e o Índice da Cesta Básica (ICBI, mantido o
cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPCI.

Art. 5? A partir de I? de março de 1991, o valor nominal
das Obrigações do Tesouro Nacional (OTNI, emitidas anteriormente a 15 de janeiro de 1989 (art. 6? do Decreto-Lei n? 2.284 151,
de 10 de março de 1986), dos Bônus do Tesouro Nacional (BTN),
emitidos até a data de vigência da medida provisória que deu
origem a esta lei, das Letras do Tesouro Nacional, de Série Especial (§ I? do art. 11 do Decreto-Lei n? 2.376 161, de 25 de novembro de 1987), e dos Títulos da Dívida Agrária (TDA), será atualizado, no primeiro dia de cada mês, por índice calculado com
base na TR referente ao mês anterior.
§ I? O disposto neste artigo aplica-se também aos BTN
emitidos anteriormente à vigência da medida provisória que deu
origem a esta lei, com cláusula de opção, ficando assegurada,
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1470, jul./ago. 1989.
(4} Coleçeo das Leis. Brasília, 181 (3):873, maio/jun. 1989.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (1):11, jan./mar. 1986.

(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):31, out./dez. 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maío/jun. 1991.
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por ocasião do resgate, a alternativa de atualização com base na
variação da cotação do dólar norte-americano divulgada pelo
Banco Central do Brasil.
§ 2? Os BTN - Série Especial, emitidos em conformidade
com o § 2? do art. 9? da Lei n? 8.024 171, de 12 de abril de 1990,
passam a ser atualizados, a partir de I? de fevereiro de 1991, pela TRD, acrescidos de juros de seis por cento ao ano, ou fração

pro rata.
§ 3? Os Títulos da Dívida Agrária (TDA) terão remuneração de seis por cento ao ano ou fração pro rata. mantido o seu
poder liberatório nos termos da legislação em vigor, podendo, a

partir de seu vencimento, ser utilizados na aquisição de ações
de empresas estatais incluídas no Programa Nacional de Deses-

tatização.
Art. 6? Para atualização de obrigações com cláusulas de
correção monetária pela variação do BTN, do BTN Fiscal, das
demais unidades referidas no art. 3? e dos índices mencionados
no art. 4?, relativas a contratos em geral, exceto aqueles cujo
objeto seja a venda de bens para entrega futura, a prestação de
serviço contínuos ou futuros e a realização de obras, firmados
anteriormente à medida provisória que deu origem a esta lei,
deverá ser observado o seguinte:
I - nos contratos que prevêem índice substitutivo deverá
ser adotado esse índice, exceto nos casos em que esta lei dispuser em contrário;
11 - nos contratos em que não houver previsão de índice
substitutivo, será utilizada a TR, no caso dos contratos referentes ao BTN ou a unidade corrigida mensalmente, ou a TRD, no
caso daqueles referentes ao BTN Fiscal e a unidades corrigidas
diariamente.
Parágrafo único. Para atualização, no mês de fevereiro de
1991, dos contratos referentes ao BTN, a unidade de conta com
correção mensal ou a índice de preços, deverá ser utilizado índice resultante de composição entre o índice pro rata, no período
decorrido entre a data de aniversário do contrato no mês de ja(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(2. t.l):724, marv/abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.
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neiro de 1991 e o dia 1? de fevereiro de 1991 e a TRDentre E de
fevereiro de 1991 e o dia de aniversário do contrato no mês de
fevereiro.
Art. 7? Os saldos dos cruzados novos transferidos ao Banco Central do Brasil, na forma da Lei n? 8.024, de 12 de abril de
1990, serão remunerados, a partir de I? de fevereiro de 1991 e
até a data da conversão, pela TRD, acrescida de juros de seis
por cento ao ano, ou fração pro rata, e serão, improrrogávelmente, convertidos em cruzeiros, na forma da Lei n? 8.024, de 12
de abril de 1990.
Art. 8? O art. 5? da Lei n? 7.862(81, de 30 de outubro de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? O Banco Central do Brasil e as instituições
financeiras a que se refere o § 2? deste artigo recolherão ao
Tesouro Nacional, no último dia útil de cada decêndio, remuneração incidente sobre os saldos diários dos depósitos
da União existentes no decêndio imediatamente anterior.
§ 1? Os saldos de que trata este artigo, a partir de 4
de fevereiro de 1991. serão remunerados pela Taxa Referencial Diária (TRD), divulgada pelo Banco Central do Brasil.
§2? No caso em que órgãos e entidades da União, em
virtude de características operacionais específicas. não
possam integrar o sistema de caixa único do Tesouro N acíonal, os recursos destinados a atender suas necessidades
poderão. excepcionalmente. ser depositados no Banco do
Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal.»
Art. 9? A partir de fevereiro de 1991, incidirá a TRD sobre
os impostos, as multas, as demais obrigações fiscais e parafiscais, os débitos de qualquer natureza para com as Fazendas Nacíonal, Estadual, do Distrito Federal e dos Municípios, com o
Fundo de Participação PIS-Pasep e com o Fundo de Investimento Social, e sobre os passivos de empresas concordatárias,
em falência e de instituições em regime de liquidação extrajudicial. intervenção e administração especial temporária.
(8) Colecõo das Leis. Brasília; 181(5):2267, set.vout. 1989.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.
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§ 1?

(Vetado).
§ 2? A base de cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos produzidos por títulos e aplicações de renda
fixa será determinada mediante a exclusão, do rendimento bruto, da parcela correspondente à remuneração pela TRD, verificada no período da aplicação.
Art. 10. A partir da vigência da medida provisorra que
deu origem a esta lei, é vedado estipular, nos contratos referidos no art. 6? cláusula de correção monetária com base em
índice de preços, quando celebrados com prazo ou período de
repactuação inferior a um ano.
Art. 11. Nas operações realizadas no mercado financeiro,
é admitida a utilização da TR e da TRD corno base para remuneração dos respectivos contratos, somente quando não tenham
prazo ou período de repactuação inferior a noventa dias;
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá alterar
o prazo mencionado neste artigo, respeitados os contratos firmados.
Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de
poupança serão remunerados:
I - como remuneração básica, por taxa correspondente à
acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive;
11 - como adicional, por juros de meio por cento ao mês.
§ I? A remuneração será calculada sobre o menor saldo
apresentado em cada período de rendimento.
§ 2? Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se
período de rendimento:
I - para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem
fins lucrativos, o mês corrido, a partir da data de aniversário
da conta de depósito de poupança;
11 - para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir
da data de aniversário da conta de depósito de poupança.
§ 3? A data de aniversário da conta de depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a daCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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ta de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o
dia I? do mês seguinte.
§ 4?

O crédito dos rendimentos será efetuado:
I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para
os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos;
e
II - trimestralmente, na data de aniversário no último
mês do trimestre, para 08 demais depósitos.
Art. 13. O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédito
de rendimento realizado a partir do mês de fevereiro de 1991, inclusive.
Parágrafo único. Para o cálculo do rendimento a ser creditado no mês de fevereiro de 1991 - cadernetas mensais - e nos
meses de fevereiro, março e abril - cadernetas trimestrais -,
será utilizado um índice composto da variação do BTN Fiscal
observado entre a data do último crédito de rendimentos, inclusive, e o dia i? de fevereiro de 1991, e da TRD, a partir dessa
data e até o dia do próximo crédito de rendimentos, exclusive.
Art. 14 É o Banco Central do Brasil autorizado a instituir
e disciplinar novas modalidades de caderneta de poupança, observada periodicidade de crédito de rendimentos superior a trinta dias e remuneração básica pela TRD.
Art. 15. Para os contratos já existentes, contendo cláusula
expressa de utilização da Unidade Padrão de Capital (UPCI como fator de atualização, esta passa a ser atualizada mediante a
aplicação do índice de remuneração básica dos depósitos de
poupança com data de aniversário no dia primeiro.
Art. 16. O disposto no artigo anterior aplica-se à atualização da UPC a ser realizada em i? de abril de 1991.
Art. 17. A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passam a
ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos
depósitos de poupança, com data de aniversário no dia I? observada a periodicidade mensal para remuneração.
Parágrafo único. As taxas 'de juros previstas na legislação
em vigor do FGTS são mantidas e consideradas como adicionais à remuneração prevista neste artigo,
Cal. Leis Hep . Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.

1314
Art. 18. Os saldos devedores e as prestações dos contratos
celebrados até 24 de novembro de 1986, por entidades, integrantes dos Sistemas Financeiros da Habitação e do Saneamento
(SFH e SFS), com cláusulas de atualização monetária pela variação da UPC, da OTN, do Salário Mínimo ou do Salário Mínimo de Referência passam, a partir de fevereiro de 1991, a ser
atualizados pela taxa aplicável à remuneração básica dos Depósitos de Poupança com data de aniversário no dia I?, mantidas
a periodicidade e as taxas de juros estabelecidas contratualmente.
§. I? Os saldos devedores e as prestações dos contratos celebrados, no período de 25 de novembro de 1986 a 31 de janeiro
de 1991, pelas entidades mencionadas neste artigo, com recursos
de depósitos de poupança, passam, a partir de fevereiro de 1991,
a ser atualizados mensalmente pela taxa aplicável à remuneração básica dos Depósitos de Poupança, com data de aniversário
no dia de assinatura dos respectivos contratos.
§ 2? Os contratos celebrados a partir da vigência da medida provisória que deu origem a esta lei pelas entidades mencionadas neste art.igo.ccom recursos de Depósitos de Poupança, terão cláusula de atualização pela remuneração básica aplicável
aos Depósitos de Poupança, com data de aniversário no dia de
assinatura dos respectivos contratos.
§ 3? O disposto neste artigo aplica-se igualmente às operações ativas e passivas dos fundos vinculados ao SFH, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 4? O disposto no § 1? deste artigo aplica-se às Letras Hipotecárias emitidas e aos depósitos efetuados a qualquer título,
com recursos oriundos dos Depósitos de Poupança, pelas entidades mencionadas neste artigo, junto ao Banco Central do Brasíl: e às obrigações do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Art. 19. Os contratos celebrados a partir de 1? de fevereiro
de 1991, relativos a operações realizadas por empresas construtoras e incorporadoras com adquirentes de imóveis residenciais
e comerciais, poderão conter cláusula de remuneração pela taxa
básica aplicável aos depósitos de poupança, desde que vinculados a financiamento junto a instituições integrantes do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171·1390. maio/jun. 1991.
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Art. 20. O resultado apurado pela aplicação do critério de
cálculo de atualização das operações de que trata o art. 18, lastreadas com recursos de Depósitos de Poupança e da atualização desses depósitos, na forma do disposto no parágrafo único
do art. 13 desta lei, será incorporado ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS), nos termos das instruções a serem expedidas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 21. Os saldos dos contratos de financiamento celebrados até o dia 31 de janeiro de 1991, realizados com recursos dos
depósitos de poupança rural, serão atualizados, no mês de fevereiro de 1991, por índice composto:
I - da variação do BTN Fiscal observado entre a data de
aniversário ou de assinatura do contrato no mês de janeiro de
1991 e o dia I? de fevereiro de 1991; e
II - da TRD acumulada entre I? de fevereiro de 1991 e o
dia do aniversário do contrato no mês de fevereiro de 1991.
Parágrafo único. A partir do mês de março de 1991, os saldos dos contratos mencionados neste artigo serão atualizados
pela remuneração básica aplicada aos depósitos de poupança
com data de aniversário no dia da assinatura dos respectivos
contratos.
Art. 22. Os contratos celebrados a partir de I? de fevereiro
de 1991 com recursos dos depósitos de poupança rural terão
cláusulas de atualização pela remuneração básica aplicada aos
depósitos de poupança com data de aniversário no dia da assinatura dos respectivos contratos.
Art. 23. A partir de fevereiro de 1991, as prestações mensais nos contratos de financiamento. firmados no âmbito do
SFH, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional IPES/CP), serão reajustadas em função da data
base para a respectiva revisão salarial, mediante a aplicação:
I - do índice derivado da taxa de remuneração básica
aplicável aos depósitos de poupança livre no período, observado
que:
a) nos contratos firmados até 24 de novembro de 1986, o
índice a ser utilizado corresponderá àquele aplicável às contas
de poupança com data de aniversário no dia primeiro de cada
mês;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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b) nos contratos firmados a partir de 25 de novembro de
1986, o índice a ser utilizado corresponderá àquele aplicável às
contas de depósitos de poupança com data de aniversário no dia
da assinatura dos respectivos contratos;
11 - do índice correspondente ao percentual relativo ao ganho real de salário.
§ I? No caso de contratos enquadrados na modalidade plena do PES/CP, Iar-se-á, a partir do mês de fevereiro de 1991, o
reajuste mensal das respectivas prestações, observado o disposto nas alíneas a e b do item I deste artigo.
§ 2? Do percentual de reajuste de que trata o caput deste
artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o
parágrafo anterior.
§ 3? É facultado ao agente financeiro aplicar, em substituição aos percentuais previstos no caput e § I? deste artigo, o
índice de aumento salarial da categoria profissional, quando conhecido.

Art. 24. Aos mutuários com contratos vinculados ao
PES/CP, firmados a qualquer tempo, é assegurado que, na
aplicação de qualquer reajuste, a participação da prestação
mensal na renda atual não excederá a relação prestação/renda
verificada na data da assinatura do contrato de financiamento
ou da opção PES, desde que efetuem a devida comprovação perante o agente financeiro, podendo ser solicitada essa revisão a
qualquer tempo.
§ I? Respeitada a relação de que trata este artigo, o valor
de cada prestação mensal deverá corresponder, no mínimo, ao
valor da parcela mensal de juros, calculado à taxa convencionada no contrato.
§ 2? Não se aplica o disposto neste artigo às hipóteses de
redução de renda por mudança de emprego ou por alteração na
composição da renda familiar em decorrência da exclusão de um
ou mais co-adquirentes, assegurado ao mutuário, nesses casos,
o direito à renegociação da dívida junto ao agente financeiro, visando aresta belecer o comprometimento inicial da renda.
§ 3? Sempre que, em virtude da aplicação do PES/CP, a
prestação for reajustada em percentagem inferior àquela referiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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da no art. 23 desta lei, a diferença será incorporada em futuros
reajustes de prestações, até o limite de que trata o caput deste
artigo.
Art. 25. Os recursos repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), originários do
Fundo PIS-Pasep e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e os
saldos devedores dos financiamentos a que se destinam serão
atualizados, de acordo com a periodicidade fixada contratualmente, pela TR, mantidas as taxas de juros contratadas.
Parágrafo único. Para atualização, no mês de fevereiro de
1991, das obrigações e contratos de que trata este artigo, deverá
ser utilizado o dia primeiro como data.
Art. 26. As operações de crédito rural contratadas junto
às instituições financeiras, com recursos oriundos de depósitos
à vista e com cláusula de atualização pelo Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), passam a ser atualizadas pela TR, observado o disposto no art. 6? desta lei.
Art. 27. As obrigações contratuais e pecuniárias e os títulos de crédito, inclusive duplicatas, que tenham sido constituídos no período de 1 ~ de setembro de 1990 a 31 de janeiro de
1991, sem cláusula de reajuste ou com cláusula de correção monetária prefixada, serão deflacionados, no dia do vencimento,
dividindo-se o montante expresso em cruzeiros pelo fator de deflação a que se refere o § E deste artigo.
§ 1 ~ O fator de deflação será diário e calculado pela multiplicação cumulativa de 1,0116 para cada dia útil, a partir de 1~
de fevereiro de 1991.
§ 2~ O Banco Central do Brasil poderá alterar e, a partir
da data que fixar, tornar constante o fator de deflação de que
trata este artigo, desde que, neste caso, seja observado o intervalo mínimo de trinta dias entre a divulgação da alteração e sua
efetiva vigência.
§ 3~ Não estão sujeitos ao regime de deflação de que trata
este artigo as obrigações tributárias, mensalidades escolares,
mensalidades de clubes, associações e entidades sem fins lucrativos, despesas condominiais e os pagamentos em geral contra
prestação de serviços de telefonia, esgoto, fornecimento de
água, energia elétrica e gás.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 28. As operações realizadas em mercados a termo e
de opções das bolsas de valores e de mercadorias e de futuros
sujeitam-se ao regime de deflação previsto no artigo anterior.
nas seguintes condições:
I - nos contratos a termo, o fator de deflação incidirá na
data de vencimento, inclusive no caso de encerramento antecipado;
II - nas operações com opções, o tator de deflação incidirá
sobre o preço de exercício na data em que o direito for exercido.
§ I? O fator de deflação não incide sobre os preços das
operações realizadas no mercado à vista ou disponível das bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.
§ 2? Os contratos futuros das bolsas de valores, de mercadorias e de futuros deverão ser liquidados, compulsoriamente.
no primeiro dia de pregão após a publicação da medida provisória que deu origem a esta lei.
Art. 29. As entidades de previdência privada, as companhias seguradoras e as de capitalização são equiparadas às instituições financeiras e às instituições do sistema de distribuição
do mercado de valores mobiliários, com relação às suas operações realizadas nos mercados financeiro e de valores mobiliários, respectivamente, inclusive em relação ao cumprimento das
diretrizes do Conselho Monetário Nacional quanto às suas aplicações, para efeito de fiscalização do Banco Central do Brasil e
da Comissão de Valores Mobiliários e da aplicação de penalidades previstas nas Leis n?s 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e
6.385 191, de 7 de dezembro de 1976.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não modifica o
tratamento tributário definido em lei nem a competência específica, relativamente àquelas entidades, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e da Superintendência de Seguros Privados, que deverão ser comunicadas sobre quaisquer irregularidades constatadas pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 30. É criada a Nota do Tesouro Nacional (NTN), a
ser emitida, respeitados a autorização concedida e os limites fi(9) Coleção das Leis. Brasília, (7):70, out.ldez. 1976.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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xados na lei orçamentária, bem como em seus créditos adicionais, com a finalidade de prover o Tesouro Nacional de recursos
necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita.
§ I? Poderá ser autorizada a emissão da NTN com cláusula alternativa de opção, por ocasião do resgate, pela atualização
cambial com base na variação da cotação do dólar norteamericano, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
§ 2? As Notas do Tesouro Nacional (NTN), a partir do seu
vencimento, terão poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Art. 31. Os bancos comerciais, os bancos de desenvolvimento, os bancos múltiplos, e as caixas econômicas, com carteira comercial ou de investimento, poderão emitir Títulos de Desenvolvimento Econômico (TDE), para captação de recursos
destinados ao financiamento de projetos no âmbito do Programa
de Fomento à Competitividade Industrial (PFCl), aos quais terão acesso somente as empresas referidas no inciso II do art.
171 da Constituição Federal.
§ I? Os TDE terão as seguintes características:
I - prazo: compatível com o cronograma financeiro dos
projetos;
Ir - remuneração: TR;
111 - colocação: por intermédio de instituições financeiras
e do mercado de capitais, junto a investidores institucionais,
pessoas físicas e jurídicas.
§ 2? O Banco Central do Brasil expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 32. (Suprimido - Mensagem CN n:' 18, de 26 de março de 1991.)
Art. 33. A partir de I? de maio de 1991, são transferidas
ao Banco Central do Brasil as atribuições previstas nos arts. 7?
e 8? da Lei n? 5.768(101, de 20 de dezembro de 1971, no que se re-

(lO} Coleção das Leis. Brasília, (7}:182, out./dez. 1971.
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fere às operações conhecidas como consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza.
Parágrafo único. A fiscalização das operações mencionadas neste artigo, inclusive a aplicação de penalidades, será
exercida pelo Banco Central do Brasil.
Art. 34. (Vetado).
Art. 35. É, também, permitida a utilização dos saldos em
cruzados novos, transferidos ao Banco Central do Brasil na forma do art. 9? da Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990, para fins de
aquisição, exclusivamente por seus beneficiários, de unidades
habitacionais de propriedade de fundações que integrem por
força da lei de sua criação, o Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), desde que tais recursos estivessem depositados, em 15
de março de 1990, em contas de poupança de titularidade do adquirente.
Parágrafo umco. As fundações mencionadas neste artigo
aplica-se o disposto no art. 11 da Lei n? 8.024, de 12 de abril de
1990.
Art. 36. No interesse da segurança do abastecimento de
produtos agrícolas alimentares e da estabilização dos preços, é
o Poder Executivo, por intermédio da Companhia Nacional de
Abastecimento, autorizado a realizar operações de compra e
venda de estoques de produtos básicos essenciais ao consumo
da população, ao abrigo das disposições contidas no DecretoLei n? 2.300 1111, de 21 de novembro de 1986, do art. 35 da Lei n?
8.171 1121, de 17 de janeiro de 1991, do art. 3? da Lei n? 8.174 1131,
de 30 de janeiro de 1991, demais legislação pertinente e respectiva regulamentação.
Art. 37. O Banco Central do Brasil enviará, trimestralmente, ao Senado Federal demonstrativos financeiros' das apli(11) Coleceo das Leis. Brasília, (7):25, out./dez. 1986.
(12) Colecõo das Leis. Brasília, 183(1):51, jan./fev. 1991.
(13) Ibidem, pág. 78.
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cações em projetos com recursos do Programa de Fomento à
Competitividade Industrial (PFCI).
Art. 38. Os saldos das contas do Fundo de Participação
PIS/Pasep e as obrigações emitidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) serão reajustados pela TR nas épocas estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza,
quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença
normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.
§ I? Aos débitos trabalhistas constantes de condenação
pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em
reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições
homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão
acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um
por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e
aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença
ou no termo de conciliação.
§ 2? Na hipótese de a data de vencimento das obrigações
de que trata este artigo ser anterior a I? de fevereiro de 1991, os
juros de mora serão calculados pela composição entre a variação acumulada do BTN Fiscal no período compreendido entre a
data de vencimento da obrigação e 31 de janeiro de 1991, e a
TRD acumulada entre I? de fevereiro de 1991 e seu efetivo pagamento.

Art. 40. O depósito recursal de que trata o art. 899 da
Consolidação das Leis do Trabalho fica limitado a Cr$420.000,OO
(quatrocentos e vinte mil cruzeiros), nos casos de interposição
de recurso ordinário, e a CrS840.000,OO (oitocentos e quarenta
mil cruzeiros), em se tratando de recurso de revista, embargos
infringentes, e recursos extraordinários, sendo devido a cada
novo recurso interposto no decorrer do processo.
§ I? Em se tratando de condenação imposta em ação rescisória o depósito recursal terá como limite máximo, qualquer
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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que seja o recurso, o valor de Cr$840.000,OO (oitocentos e quarenta mil cruzeiros).
§ 2? Os valores previstos neste artigo poderão se- periodicamente alterados pelo Tribunal Superior do Trabalho
Art. 41. Os Fundos Constitucionais do Norte, do Nordeste
e do Centro-Oeste, bem como os Fundos Regionais de Investimentos (Finam, Finar, Funrcs}, serão atualizados segundo os
critérios estabelecidos no art. 9?
Art. 42. O Poder Executivo enviará ao Congresso N acionai, até 31 de março de 1991, projeto de lei dispondo sobre a
atualização das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas
de que trata a Lei n? 7.799, de 10 de julho de 1989, em virtude da
extinção do BTN e do BTN Fiscal.
Art. 43. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 44. Revogam-se o Decreto-Lei n? 751141, de 21 de novembro de 1966, e demais disposições em contrário.
Brasilia, I? de março de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(5)

DECRETO DE 7 DE MAIO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Marinha.
crédito suplementar no valor de Crs
5.500.000.000,00, para reforço de dotecso
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n'' 8.175, de 31
de janeiro de 1991,

(14) Coleção das Leis. Brasília, (7):132, out.vdez. 1966.
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DECRETA:
A_ '.... I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro .de 1991), em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$5.500.000.000,OO (cinco
bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no AL8XO I deste decreto.

Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Os anexos estão publicados no DO de 8.6.1991, pág. 8572.

(6)

DECRETO DE IO DE MAIO DE 1991
Consolida decretos de autorizações para empresas estrangeiras funcionarem no
País.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 59 a 73 do Decreto-Lei n? 2.627, de 26
de setembro de 1940, mantidos pelo art. 300 da Lei n? 6.404, de
15 de dezembro de 1976,
DECRETA:

Art. I? Ficam mantidos os efeitos jurídicos das autorizações outorgadas às empresas estrangeiras relacionadas no anexo, para funcionarem no País.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 10 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO ,COLLOR
Jarbas Passarinho
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro
João Eduardo Cerdeira de Santana
Antonio Cabrera
Antonio Magri
ANEXO
SOCIEDADES ESTRANGEIRAS AUTORIZADAS
A OPERAREM NO PAÍS
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
risme;
12.
13.
14.
15.
16.

Norton Megaw & Co. Ltd.;
F. S. Hampshire & Co. Ltd.;
Amazonas Engineering Company Limited;
A. Boye & Co. S.A.;
The Sydney Ross Company;
Warner Bross (South) Inc.;
The Lancashire General Investment Company Limited;
Columbia Tri-Star Films of Brasil, Inc.;
U. A. of Brazil Inc.;
Lamport & Holt Line Limited;
Compagrue Internationale des Wagons Lits et du TouW. M. Jackson Inc.;
United Press International Inc.;
Reuters Limited;
International Advertising Service;
American Bureau of Shipping;
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17. Ansaldo Gie SpA;
18. Kellogg Cornpany do Brasil;
19. United States Lines (S.A.) Inc.;
20. Agência Efe S.A.;
21. Rápido Iguazu S. A. de Transporte Y Turismo;
22. Organízacíon Nacional de Autobuses Sociedad Anonima do Brasil (O.N.D.A. do Brasil);
23. Agência Latino Americana de Informacion - LATIN
S.A.;
24. J apan Trade Center São Paulo;
25. Societé Anonyme de Telecomunications;
26. Societé N ationale pour la Recherche, la Production, le
Transport, la Transformation et la Commercialisation des
Hydrocarbures - SONATRACH;
27. Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos;
28. B. P. Petroleum Development Brazil Limited do Brasil;

29. Eaton Corporation do Brasil;
30. Philip Morris Marketing S.A.;
31. Expreso Maipu Sociedade Anonima Comercial, Industrial y Financeira;
32. Expresso General Urquiza S.R.L. para o Brasil;
33. R. J. Reynolds Tabacos do Brasil Ltda.;
34. Thomson C.S.F.;
35. Ebcal Designs S.A.;
36. Fishcam Marketing S.A.;
37. Yaohan Department Store Co. Ltd.;
38. The Gillette Company;
39. Pepsico Inc.;
40. JDC Corporat.ion;
41. Transportes Panamericanos S.A.;
42. Farmitália Carlo Erba SpA;
43. Smithkline Brasil;
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44.
45.

Latino Sociedad Anonima;
R.LC. Railway International Construction SpA.

(7)

DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1991
Consolida decretos de outorga de concessões e de autorizações para execucao dos
serviços de radiodifusão sonora e dos de
sons e imagens.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe o art. 33 da Lei n? 4.117, de 27 de agosto de
1962, e o art. 29 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n? 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação dada pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeiro de 1983,
DECRETA:
Art. I? Ficam mantidos, pelos respectivos prazos reeiduais, os efeitos jurídicos das concessões e autorizações em vigor. outorgadas ou renovadas mediante decreto, das entidades
relacionadas no anexo, para execução dos serviços de radicdifusão sonora em ondas médias, curtas e tropicais, .bem assim dos
de sons e imagens e dos especiais de televisão por assinatura.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se estende às autorizações para aumento de potência, bem como às concessões e
autorizações com pedido de renovação pendente de decisão do
órgão competente.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira
de Santana

o anexo está publicado no

DO de 13.5.1991,·págs. 8894/8901.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.

1327
(8)

DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1991
Reabre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, pelo
saldo apurado em 31 de dezembro de 1990, o

crédito especial aberto pelo Decreto n?
99.856(1), de 20

de dezembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no
§ 2? do art. 167 da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica reaberto ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação, pelo saldo apurado em 31 de
dezembro de 1990, o crédito especial autorizado pela Lei n?
8.118, de 14 de dezembro de 1990, e aberto através do Decreto n?
99.856, de 20 de dezembro de 1990, no valor de Cr$144.000.000,OO
(cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros). para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(9)

DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a autorização para micro-

filmagem de documentos levados a registro
nas Juntas Comerciais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, inciso I, da Lei n? 4.726, de 13 de julho de 1965, no art. I? da Lei n? 5.433, de 8 de maio de 1968, no
art. 8? da Lei n? 6.939, de 9 de setembro de 1981, e no art. I? da
Lei n? 8.159, de 8 de janeiro de 1991,

o anexo está publicado no DO de

13.5.1991, pág. 8902
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.2):4138, nov./dez. 1990.
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DECRETA:
.ê.rt.. I? O Departamento N acional de Registro do Comércio, órgão integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça, poderá autorizar a microfilmagem e a devolução dos originais de documentos levados a registro nas Juntas Comerciais.

Art. 2:-' A autorização de que trata o artigo anterior só poderá ser concedida se aJunta Comercial atender às exigências
da legislação específica, bem assim se possuir sistema adequado de microfilmagem, processamento e arquivamento de microfilmes.
§ I? Uma cópia dos microfilmes produzidos deverá ser encaminhada ao Arquivo Nacional, com vistas à preservação da
informação.
§ 2? O Departamento Nacional de Registro do Comércio
manterá ampla fiscalização sobre o controle de qualidade dos
microfilmes, podendo revogar, a qualquer tempo, a autorização
de que trata o art. I?
Art. 3? O Departamento N acionai de Registro do Comércio, ouvido o Arquivo Nacional, expedirá instrução normativa
sobre critérios e procedimentos técnicos de microfilmagem, processamento, destinação e arquivamento dos microfilmes, bem
assim sobre a recuperação das informações microfilmadas.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(lO)

DECRETO DE 10 DE MAIO DE"1991
Revoga os decretos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe conlere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil,Brasília, 183(3):1171-1390, maic /jun. 1991.
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DECRETA:
Art. I?
no anexo.

Declaram-se revogados os decretos relacionados

Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publí-

Brasília, 10 de maio de 1991; 170? da Independêncía e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro

o anexo está publicado no DO de
(11)

13.5.1991, págs , 8902/8937.

DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1991 (")
Ressalva os efeitos jurídicos dos atos
declaratórios de interesse social ou de utilidade pública para fins de desapropriaçiio
ou instituição de servidão administrativa,
mantém autorizações para funcionamento
de empresas aos domingcs e feriados, e revoga os decretos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
e nas Leis n?s 605, de 5 de janeiro de 1949, e 4.504, de 30 de novembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? Ficam ressalvados os efeitos jurídicos dos atos declaratórios de interesse social ou de utilidade pública para fins
de desapropriação ou instituição de servidão administrativa relativas a processos judiciais em curso ou àqueles transitados
em julgado há menos de dois anos da vigência deste decreto.

o anexo está publicado no DO de
(*)

13.5.1991, pégs. 8938/8965.
Retificado no DO de 4.6.1991 (v. pág , 1406 deste volume).
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Art. 2? Ficam mantidas as autorizações outorgadas mediante decreto a empresas, para funcionarem aos domingos e feriados, civis e religiosos.
Parágrafo único. O Ministro de Estado do Trabalho e da
Previdência Social declarará, mediante portaria. as autorizações
de que trata este artigo.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Declaram-se revogados os decretos relacionados
no anexo.
Brasília, 10 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro
Antonio Cabrera
Antonio Magri
João Eduardo Cerdeira de
Santana

(12)

DECRETO DE 9 DE MAIO DE 1991
Reabre ao Ministério da Saúde, pejos
saldos apurados em 31 de dezembro de 1990,

os créditos especiais abertos pelos Decretos
n?s 99.644(1} e 99.859/2),
20.12.90, respectiva.mente.

de

25.10.90 e

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no
§ 2? do art. 167 da Constituição,
(1) Coíeceo das Leis. Brasília, 182(6, l.2):3861, nov./dez. 1990.
(2) Ibidem, pág. 4141.
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DECRETA:
Art. I? Ficam reabertos em favor do Ministério da Saúde,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1990, os créditos
especiais autorizados pelas Leis n?s 8.083, de 19 de outubro
de 1990, e 8.118, de 14 de dezembro de 1990, e abertos pelos
arts. 2? dos Decretos nvs 99.644 e 99.859, de 25 de outubro e
20 de dezembro de 1990, respectivamente, no valor de
Cr$2.769.250.000,OO (dois bilhões, setecentos e sessenta e nove
milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
(13) DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1991
Cria, na Polícia Militar do Distrito Federal, a Sétima Companhia de Polícia Mili·
tar Independente.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
no art. 21, inciso XIV, da Constituição, e na Lei n? 6.450, de 14
de outubro de 1977,
DECRETA:
Art. I? Fica criada, na Polícia Militar do Distrito Federal,
a Sétima Companhia de Polícia Militar Independente (7~ Cia.
PM Ind.), subordinada ao Comandante-Geral da Corporação.
Art. 2? O Quadro de Organização da Companhia, após o
pronunciamento do Estado-Maior do Exército, será submetido à
aprovação do Governador do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante-Geral da Corporação.
Art. 3? A 7~ Cia. PM Ind. terá suas instalações previstas
em área especial próxima ao Palácio do Planalto (Eixo Monumental Via N 1 Praça dos Três Poderes).
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 4? A 7~ Cia. PM Ind., com autonomia administrativa,
terá atribuições de executar os serviços de polícia ostensiva nos
próprios nacionais, órgãos e instalações da Presidência da República, prestar missões complementares de segurança e cumprir outras missões determinadas pelo Comandante-Geral da
Corporação.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(14)

DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991
Declara de utilidade pública federal a
Associeçeo Feminina de Proteção e Combate ao Câncer/Juiz de Fora/MO e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 1? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Associação Feminina de Proteção e Combate ao Câncer,
com sede na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais
(Processo MJ n? 56.910/73);
Fundação Araçatubense de Promoção Social, com sede na
cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
7.248/74);
Instituto de Promoção do Menor de 8umaré, com sede na
cidade de Surnaré, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
56.392/75);
Sociedade de Amigos dos Museus, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (processo MJ n? 4.084/86);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/Iun. 1991.
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Asilo São Vicente de Paulo de Piraju, com sede na cidade
de Piraju, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 23.251/86);
Santa Casa e Maternidade de Panorama, com sede na cidade de Panorama, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
6.209/88-66);
Fundação Dolores Lustosa, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará (processo MJ n? 9.487/88-95);
Lar Espírita Monteiro Lobato, com sede na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso (Processo MJ n? 10.039/88-61);
Banco de Olhos de Sorocaba, com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 18.135/90-63).
Art. 2<;' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 14 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(15)

DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciência da Computaçiio da Federação de
Estabelecimentos de Ensino Superior em
Novo Hamburgo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 23030.025208/86-13 do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciência da Computação, a ser ministrado pela Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior em Novo Hamburgo, mantida
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390, maio/Iun. 1991.
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pela Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo, com
sede na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

(16) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991
Autoriza o funcionamento do curso de
Farmácia da Faculdade de Ciências da Saúde de Umuereme.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-Lei ri? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 23025.007234/86-85 do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Farmácia, habilitação em Farmacêutico-Bioquímica, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências da Saúde de Umuarama, mantida pela Associação Paranaense de Ensino de Cultura. com sede
na cidade de Umuarama, Estado do Paraná.

Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 14 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maío/jun. 1991.
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(17) DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Faculdade Leonardo da Vinci.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 23033.023648/86-61 do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade Leonardo da Vinci, mantida pelo Instituto
Leonardo da Vinci, COm sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de maio de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

(18)

DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991
Autoriza o funcionamento do curso de
Fisioterapia da Faculdade de Fisioterapia
de Guarulhos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e· de acordo
com o art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo n? 23033.023575/86-90 do Ministério da Educação,
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Fisioterapia, a ser ministrado pela Faculdade de Fisioterapia de
Guarulhos, mantida pela Associação Educacional Presidente
Kennedy, com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São
Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

(19)

DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991
Autoriza Waltherus Gerardus Senâere,
de nacionalidade holandesa, 8. adquirir imóvel rural.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e nos termos
do art. 3?, § 3?, da Lei n? 5.709, de 7 de outubro de 1971, e do
art. 7?, § 5?, do Decreto n:' 74.965, de 26 de novembro de 1974,
DECRETA:
Art. I? Fica Waltherus Gerardus Sanders, de nacionalidade holandesa, autorizado a adquirir o imóvel denominado Fazenda Sobrado - lugar Córrego Fundo, situado no Município
de Paracatu, Estado de Minas Gerais, com área de 21,00ha (vinte e um hectares), cuja planta e memorial descrrtivo constam do
processo MiradlBR n:' 4557/88.
Art. 2?
blicação.

Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-

Brasília, 14 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1l71-1390, maio/jun. 1991.
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(20)

DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre o PROJETO MINHA
GENTE, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos U, IV e VI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 36 do Decreto-Lei n:' 200, de 25
de fevereiro de 1967, como o art. 86 da Lei n" 8.069, de 13 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? É criado o PROJETO MINHA GENTE, com a finalidade de desenvolver ações integradas de educação, saúde,
assistência e promoção social, relativas à criança e ao adolescente.
Parágrafo Único. O PROJETO MINHA GENTE compreenderá a implantação de unidades físicas, as quais obrigarão
as seguintes atividades:
I
pré-escola;
11
escola de primeiro grau em tempo integral;
lU
puricultura;
IV
convivência comunitária e esportiva;
V
alojamento para menores carentes.
Art. 2? A coordenação do PROJETO MINHA GENTE caberá ao Ministro de Estado responsável por aquele «Ministério
da Criança».
Art. 3? Da execução do PROJETO MINHA GENTE, será
encarregada Comissão Executiva, presidida de Ministro de Estado Coordenador e composta por técnicos de sua escolha.
§ I? Compete à Comissão Executiva:
a) gerir todas as ações necessárias à implantação do projeto;
b) elaborar e escolher, padronizando-os, os projetos de
obras e os equipamentos, bem assim lhes efetivar a avaliação;
c) contratar as obras respectivas, e a compra dos equipamentos, como supervisionar a execução dos atinentes contratos;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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d) promover o treinamento dos recursos humanos índíspensáveis ao desenvolvimento das atividades objeto do parágrafo
único do art. I?;
e) implantar, diretamente, ou mediante convênio, as referentes unidades físicas;
f) supervisionar o funcionamento das citadas unidades até
a sua implantação;
..g') aprovar seu regimento interno.
§ 2? Para os fins do disposto na alínea e do parágrafo an~
teríor, a União será representada, pelo Ministro Coordenador,
nos convênios a propósitos celebrado com órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.
§ 3? A Comissão Executiva será facultado subdividir-se
em subcomissões, às quais serão atribuídos assuntos específicos, delas podendo participar representantes de órgãos, ou entes, públicos ou privados, bem como colaboradores eventuais.
§ 4? As funções de membro da Comissão Executiva, ou de
subcomissão desta, não serão remuneradas, considerando-se seu
exercício, relevante serviço.

Art. 4? Compete ao Ministro Coordenador:
I - designar o órgão do seu Ministério encarregado de
fornecer o apoio necessário ao funcionamento da Comissão Executiva;
11 --'. . . . indicar o gestor dos recursos orçamentários e financeiros alocados, ou que venham a ser destinados ao projeto de
que trata este decreto e ao projeto «Ministério da Criança»;
111 - expedir as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.
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(21)

DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991
Revoga os Decretos n?s 64.345169(J),
66.717/70(21, 66.864/70 13Ie 73.685174(4), que
instituem normas para a contratação de serviços, objetivando o desenvolvimento da
engenharia nacional.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto n? 99.179, de 15 de março de 1990,
que instituiu o Programa Federal de Desregulamentação,
DECRETA:
Art. I? Ficam revogados os Decretos n?s 64.345, de 10 de
abril de 1969, 66.717, de 15 de junho de 1970, 66.864, de 10 de julho de 1970, e 73.685, de 19 de fevereiro de 1974.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de Santana

(22)

DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991 1*1
Autoriza a Agência de Imprensa Nóvosti a instalar agência no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e à vista
do exposto no Processo 18.141/90-66, do Ministério da Justiça,
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (4):29, abr.viun. 1969.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (4):393, abr./jun. 1970.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (6):31, jul./set. 1970.

(4) Coleção das Leis. Brasília, (2):246, jan./mar. 1974.
(*) Retificado no DO de 16.5.1991 (v. pág. 1406 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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DECRETA:
Art. 1:' É autorizada a associação civil Agência de Imprensa Nóvosti, com sede e administração no Zubovski Boulevard n? 4, Moscou, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a instalar agência no Brasil.
Parágrafo único. A presente autorização perderá eficácia
de pleno direito se não for assegurada reciprocidade de tratamento às congêneres brasileiras que, nas mesmas condições,
queiram se estabelecer naquele país.
Art. 2? As alterações do Estatuto posteriores a este ato
sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa
do Brasil.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasília, 15 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

(23)

DECRETO DE 21 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a execução, no território

nacional, da Resolução 687 (1991) do Conselho de Segurança da Organização das N açães Unidas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 25 da Carta das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto n? 19.841, de 22 de outubro de 1946,

DECRETA:
Art. I? Ficam as autoridades brasileiras o brigadas, no
âmbito de suas respectivas atribuições, ao cumprimento do disposto na Resolução 687 (1991), adotada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, apensa a este decreto.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.
Brasília, 21 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da 'República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

Francisco Rezek

o texto da Resolução 687 está publicado no DO de 22.5.1991, págs.
9665/9670.

(24)

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 1991
Aprova o aumento do Capital Social da
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), e dá

outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 8? da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de
1953,
DECRETA:
Art. E Fica aprovado o aumento do Capital Social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), de Cr$50.317.859.850,00 (cinqüenta bilhões, trezentos e dezessete milhões, oitocentos e cinqüenta e nove mil e oitocentos e cinqüenta cruzeiros) para
Cr$503.178.598.500,00 (quinhentos e três bilhões, cento e setenta
e oito milhões, quinhentos e noventa e oito mil e quinhentos
cruzeiros), mediante incorporação da reserva de correção monetária, no montante de Cr$425.336.869.312,05 (quatrocentos e vinte e cinco bilhões, trezentos e trinta e seis milhões, oitocentos e
sessenta e nove mil, trezentos e doze cruzeiros e cinco centavos), e de parte das reservas patrimonias, no montante de
Cr$27.523.869.337,95 (vinte e sete bilhões, quinhentos e vinte e
três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta
e sete cruzeiros e noventa e cinco centavos), conforme deliberação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária daquela Companhia, realizadas em 22 março de 1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,.183(3l:1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2~ O art. 5~ do Estatuto Social da Petrobrás passa a
vigorar com a seguinte redação:
« Art. 5~
O Capital Social é de Cr$503.178.598.500,00
(quinhentos e três bilhões, cento e setenta e oito milhões,
quinhentos e noventa e oito mil e quinhentos cruzeiros), divididos em 1.006.357.197 (um bilhão, seis milhões, trezentos
e cinqüenta e sete mil e cento e noventa e sete) ações. no
valor nominal de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) cada
uma, sendo 583.970.228 (quinhentos e oitenta e três milhões, novecentos e setenta mil e duzentos e vinte e oito)
ações ordinárias e 422.386.969 (quatrocentos e vinte dois
milhões, trezentos e oitenta e seis mil e novecentos e sessenta e nove) ações preferenciais nominativas ou ao portador..
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
João Eduardo Cerdeira de Santana
(25)

DECRETO DE 24 DE MAIO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$ 27.200.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n~ 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça. crédito suplementar no valor de
Cr$ 27.200.000,00 (vinte e sete milhões e duzentos mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste Decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.5.1991, págs. 9957/9958.

(26)

DECRETO DE 24 DE MAIO DE 1991
Autoriza o aumento de capital social da
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de
1979,
DECRETA:
Art. I? Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrásl autorizada a aumentar o respectivo capital social de Crs
31.544.270.109,18 (trinta e um bilhões, quinhentos e quarenta e
quatro milhões, duzentos e setenta mil, cento e nove cruzeiros e
dezoito centavos) para Cr$38.664.569.785,32 (trinta e oito bilhões, seiscentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco cruzeiros etrinta e
dois centavos), mediante a conversão de debêntures, conforme
escrituras de emissão aprovadas nas Assembléias Gerais EXM
traordinárias realizadas em 7 de outubro de 1988 e 29 de seternbro de 1989.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publtcação.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maío/jun. 1991.
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Art. 3? Revoga-se o Decreto n'' 99.960, de 28 de dezembro
de 1990.
Brasília, 24 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
João Eduardo Cerdeira de Santana
(27)

DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1991
Aucortxa o Ministério da Justiça a publicar proposta de estatuto do índio e da outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos 11 e IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É autorizado o Ministério da Justiça a publicar a
proposta de anteprojeto de estatuto do índio elaborada pela Comissão Especial instituída pelo Decreto n? 99.971(1), de 3 de janeiro de 1991, incumbida pelo Decreto n? 27(21, de 4 de fevereiro
de 1991, da revisão da Lei n:' 6.001 131, de 19 de dezembro de 1973.
Art. 2? É reconduzida a comissão, para o recebimento de
sugestões e críticas à proposta, nos trinta dias seguintes à sua
publicação, devendo apresentar a redação final sessenta dias
após o decurso do prazo anterior.
Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 27 de maio de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):149, jan./fev. 1991.

(2) Ibidem, pág. 296.

(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):150, out./dez. 1973.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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(28)

DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1991
Altera o Decreto de 14 de maio de 1991,
o qual dispõe sobre o PROJETO MINHA
GENTE, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos lI, IV e VI, da Constituição, e
tendo em vista o art. 36 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, como o art. 86 da Lei n? 8.069, de 13 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? O Decreto de 14 de maio de 1991, que dispõe sobre
o PROJETO MINHA GENTE, passa a vigorar com as seguintes modificações:
«Art. I?
Parágrafo único.
I - creche e pré-escola:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».

«Art. 3? Ao Conselho Superior do PROJETO MINHA GENTE, competirá aprovar os projetos e programas
relativos às atividades referidas no parágrafo único do art.
l? bem assim fixar as diretrizes a elas pertinentes, e aprovar o respectivo regimento interno.
Parágrafo único. Integram o Conselho Superior:
a) o Ministro de Estado da Saúde, seu Presidente;
b) o Ministro de Estado da Educação;
c) o Ministro de Estado da Ação Social;
d) o Presidente da Fundação Legião Brasileira de Assistência;
e) o Presidente da Fundação Centro Brasileiro para a
Infância e Adolescência..
«Art. 4? Da execução do PROJETO MINHA GENTE, será encarregada Comissão Executiva, composta de
representantes dos Ministérios da Saúde, da Educação, da
Ação Social e da Economia, Fazenda e Planejamento indicados pelos respectivos titulares, bem como de técnicos ouCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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tros, em ambos os casos nomeados pelo Ministro de Estado coordenador.
§ I? Competirá à Comissão Executiva:
a) gerir todas as ações necessárias à implantação do
Projeto;
b) elaborar e escolher, padronizando-os, os projetos de
obras e os equipamentos, bem assim lhes efetivar a avaliação;
c) contratar as obras respectivas, e a compra dos equipamentos, como supervisionar a execução dos atinentes

contratos;
d) promover o treinamento dos recursos humanos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades objeto do
parágrafo único do art. I?;
e) implantar, diretamente, ou mediante convênio, as
referentes unidades físicas;
f) supervisionar os trabalhos relativos às citadas unidades, até a sua implantação;
gl aprovar o respeitante regimento interno.
§ 2? Para os fins do disposto na alínea e do parágrafo
precedente, o Ministro de Estado Coordenador celebrará
convênios com órgãos e entidades federais, estaduais, municipais, e do Distrito Federal.
§ 3? À Comissão Executiva será facultado subdividir-se em subcomissões compostas de representantes dos
Ministérios da Saúde, da Educacão e da Ação Social, às
quais se atribuirão assuntos específicos, delas podendo
participar representantes de órgãos, ou entes, públicos ou
privados, bem como colaboradores eventuais,»
(Art. 5? As funções de membro do Conselho Superior, da Comissão Executiva, ou de subcomissão desta,
não serão remuneradas, considerando-se seu exercício, relevante set-viço.»
«Art. 6? Incumbirá ao Ministro de Estado Coordenador:
I - designar o órgão de seu Ministério, encarregado
de fornecer, ao funcionamento do Conselho Superior e da
Comissão Executiva, o necessário apoio administrativo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3);1171·1390, maio/jun. 1991.
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11 - indicar o gestor dos recursos orçamentários e financeiros que venham a ser, especificamente, destinados
ao Projeto de que trata este ato e àquele «Ministério da
Criança»;
111 - expedir as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto..
«Art. 7? O Ministro de Estado Coordenador e aquele
da Economia, Fazenda e Planejamento, encaminharão, em
ato conjunto, no prazo de cinco dias, proposta de alocação
dos recursos indispensáveis às ações integradas, às atividades e concernentes unidades físicas, previstas no art.
I? .»
Parágrafo único. O art. 5<:' do decreto sob alteração passa a
constituir seu art. 8?
Art. 2? O Poder Executivo fará publicar, nos cinco dias
subseqüentes à vigência deste ato, o texto consolidado do decreto ao qual alude o artigo anterior.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Alceni Guerra

(29)

DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991(')
Dispõe sobre o PROJETO MINHA
GENTE, e dâ outras providencias.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos 11, IV e VI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 36 do Decreto-Lei n? 200, de 25
de fevereiro de 1967, como no art. 86 da Lei n? 8.069, de 13 de julho de 1990,
(*) Texto consolidado, do qual constantes as alterações introduzidas pelo
Decreto de 31 de maio de 1991, DO de 3 de junho de 1991 (v. págs. 1337 e 1345
deste volume).

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{3l:1171-1390, maio/jun. 1991.
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DECRETA:
Art. I? É criado o PROJETO MINHA GENTE, com a finalidade de desenvolver ações integradas de educação, saúde,
assistência e promoção social, relativas à criança e ao adoles-

cente.
Parágrafo único.

O PROJETO MINHA GENTE compreenderá a implantação de unidades físicas, as quais abrigarão
as seguintes atividades:
I
creche e pré-escola;
11
escola de primeiro grau em tempo integral;
UI
puericultura;
IV
convivência comunitária e esportiva;
V
alojamento para menores carentes.
Art. 2? A coordenação do PROJETO MINHA GENTE caberá ao Ministro de Estado responsável por aquele «Ministério
da Criança».
Art. 3? Ao Conselho Superior do PROJETO MINHA
GENTE competirá aprovar os projetos e programas relativos às
atividades referidas no parágrafo único do art. 1~, bem assim fixar as diretrizes a elas pertinentes, e aprovar o respectivo regimento interno.
Parágrafo único. Integram o Conselho Superior:
a) o Ministro de Estado da Saúde, seu Presidente;
bl o Ministro de Estado da Educação;
c) o Ministro de Estado da Ação Social;
d) o Presidente da Fundação Legião Brasileira de Assistência;
e) o Presidente da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência.
Art. 4? Da execução do PROJETO MINHA GENTE, será
encarregada Comissão Executiva, composta de representantes
dos Ministérios da Saúde, da Educação, da Ação Social e da
Economia, Fazenda e Planejamento indicados pelos respectivos
titulares, bem como de técnicos outros, em ambos os casos nomeados pelo Ministro de Estado Coordenador.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1-171-1390, maío/jun. 1991.
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§ I? Competirá à Comissão Executiva:
a) gerir todas as ações necessárias à implantação do Projeto;

b) elaborar e escolher, padronizando-os, os projetos de
obras e os equipamentos, bem assim lhes efetivar a avaliação;
c) contratar as obras respectivas, e a compra dos equipamentos, como supervisionar a execução dos atinentes contratos;
d) promover o treinamento dos recursos humanos índispensáveis ao desenvolvimento das atividades objeto do parágrafo
único do art. 1?;
e) implantar, diretamente, ou mediante convênio, as referentes unidades físicas;
f) supervisionar os trabalhos relativos às citadas unidades,
até a sua implantação;
g) aprovar o respeitante regimento interno.
§ 2? Para os fins do disposto na alínea e do parágrafo precedente, o Ministro de Estado Coordenador celebrará convênios
com órgãos e entidades, federais, estaduais, municipais e do
Distrito Federal.
§ 3': A Comissão Executiva será facultado subdividir-se
em subcomissões compostas de representantes dos Ministérios
da Saúde, da Educação e da Ação Social, às quais se atribuirão
assuntos específicos, delas podendo participar representantes
de órgãos, ou entes, públicos ou privados, bem como colaboradores eventuais.
Art. 5? As funções de membro do Conselho Superior, da
Comissão Executiva, ou de subcomissão desta, não serão remuneradas, considerando-se seu exercício, relevante serviço.
Art. 6': Incumbirá ao Ministro de Estado Coordenador:
I - designar o órgão, de seu Ministério, encarregado de
fornecer, ao funcionamento do Conselho Superior e da Comissão Executiva, o necessário apoio administrativo;
II - indicar o gestor dos recursos orçamentários, e financeiros, que venham a ser, especificamente, destinados ao Projeto de que trata este ato e àquele «Ministério da Criança»;
111 - expedir as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste decreto.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.
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Art. 7? O Ministro de Estado Coordenador e aquele da
Economia, Fazenda e Planejamento encaminharão, em ato conjunto, no prazo de cinco dias, proposta de alocação dos recursos
indispensáveis às ações integradas, às atividades, e concernentes unidades físicas, previstas no art. I?
Art. 8? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra
(30)

DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1991
Fixa. para o exercício de 1991, o limite
global provisório das importeçoee via Zona
Franca de Manaus e Area de Livre Comércio de Tebetinge.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 36 do Decreto-Lei n? 1.455, de 7 de abril
de 1976, e art. 5? da Lei n? 7.965, de 22 de dezembro de 1989,
DECRETA:
Art. I? É fixado em US$1.270,000,000.00 (um bilhão duzentos e setenta milhões de dólares norte-americanos) o limite global provisório das importações a serem realizadas através da
Zona Franca de Manaus, no exercício de 1991.
§ I? Do limite global de que trata este artigo serão excluídas as importações:
a) relativas a trigo, petróleo e derivados, sujeitas a controles especiais;
b) efetuadas por órgãos ou entidades governamentais sujeitas a limites por legislação específicas;
c) realizadas por pessoas jurídicas, em decorrência de sentença judicial transitada em julgado;
d) de produtos para os quais a Tarifa Aduaneira do Brasil
(TAB) estabelece aliquota zero do imposto de importação.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2? Serão igualmente excluídos do limite global fixado
pelo art. I?, a título de incentivo, nos casos de programas de exportação aprovados pela Superintendência da Zona Franca de
Manaus:
a) o valor FüB dos insumos destinados ao emprego na industrialização de produtos a serem exportados;
bl o valor equivalente a trinta por cento (30%) do saldo
líquido positivo de ingresso de divisas, apurado pela comparação entre o valor das exportações e o das importações, relativamente a cada produto e por empresa.
Art. 3? É fixado em US$15,000,000.00 (quinze milhões de
dólares norte-americanos) o limite global das importações a serem realizadas através da Area de Livre Comércio de Tabatinga, criada pela Lei n? n? 7.965111, de 22 de dezembro de 1989.
Art. 4? Os critérios para distribuição dos limites fixados
por este decreto são aqueles estabelecidos pelo Conselho de Administração da Suframa para o exercício de 1990.
Parágrafo único. As empresas que comprovarem a efetiva
realização da cota global recebida no período de 1990, terão garantidas, no mínimo, a mesma parcela para o exercício de 1991.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
(31)

DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel que menciona,
situado em área adjacente ao Parque Nacional do Iguaçu. Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art. 5?,
(1) Coleçéo das Leis. Brasília, 181(6, t.1):3090, nov.Zdea. 1989.
Col. Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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inciso XXIV. da Constituição, combinado com os arts. 5?,
alíneas h, k em, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941,
DECRETA:
Art. I? É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado no Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, adjacente ao Parque Nacional do Iguaçu,
matriculado sob o número 10.062 no Registro Geral de Imóveis
da Comarca de Foz do Iguaçu.
Parágrafo único. O imóvel de propriedade de Frederico
Keller, CPF ri? 145.883.999 - 87, corresponde ao lote rural n?
47, da gleba n? 2, do imóvel Cataratas, situado no Município e
Comarca de Foz do Iguaçu, Paraná, com área de 10,7373 ha.,
com os limites e confrontações seguintes: ao N arte, com os lotes
45 e 42; a Leste, com o lote 42 e com o Parque Nacional do Iguaçu, do qual é separado por estrada; ao Sul, com o Parque N acionai do Iguaçu, do qual é separado por estrada e com a gleba n?
1, lotes 67, 68 e 69, dos quais é separado pela BR-469; a Oeste,
com os lotes 45 e 46.
Art. 2? O imóvel a que se refere o artigo anterior se destina à construção de estacionamento e instalações para recepção,
controle, atendimento, serviços e transporte para visitantes do
Parque Nacional do Iguaçu.
Art. 3? Fica autorizado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama), a promo-:
ver, na forma da legislação vigente, a desapropriação dos imóveis descritos no art. I? deste decreto, com a utilização de recursos do seu próprio orçamento.
Art. 4? A desapropriação de que trata este Decreto é declarada de urgência, nos termos do art. 15, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 31 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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DECRETO DE 31 DE MAIO DE 1991
Dispõe sobre a proibíçõo de corte, beneficiamento, transporte e comercialização
das espécies florestais que especifica.

O PRESIDENTE DA REPOBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 225, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 14, alínea b, da Lei n? 4.771,
de 15 de setembro de 1965, e no Decreto-Lei n? 289, de 28 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. I? Ficam proibidos, pelo prazo de um ano, o corte, o
beneficiamento, o transporte e a comercialização da Aroeira
Legítima ou Aroeira do Sertão (Astronium urundeuva), das Baraúnas ou Braúnas (Melanxylon brauna e Schinopsis bresiliensis) e do Gonçalo Alves IAstronium fraxinifolium) em todo
Território Nacional.
Art. 2? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lbama), no prazo a que se refere o
artigo anterior, promoverá e desenvolverá estudos, em conjunto
com outras entidades de pesquisa, com vistas a disciplinar e ordenar a exploração, em bases sustentáveis, das espécies de que
trata o presente decreto.
Art. 3? O descumprimento do disposto no art. I? implicará
multa, apreensão do produto e dos instrumentos utilizados na
infração, assim como interdição ou embargo, de acordo com a
legislação em vigor.
Art. 4'? As pessoas físicas ou jurídicas, que exploram, beneficiam ou comercializam produtos e subprodutos das espécies
a que alude o art. I?, terão o prazo, improrrogável, de trinta
dias, a partir da data de publicação deste decreto, para declarar, junto ao Ibama, os estoques porventura existentes em seus
estabelecimentos.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maió/jun. 1991.
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Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(33)

DECRETO DE

1~

DE JUNHO DE 1991

Altera o Decreto de 21 de janeiro de
1991(1}, que dieoõe sobre o Grupo de Trabalho Nacional de Organização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e eventos correlatos.

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

DECRETA:
Art. 1~ O inciso II do art. 3~ do Decreto de 21 de janeiro
de 1991, que dispõe sobre o Grupo de Trabalho Nacional de Organização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e eventos correlatos, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 3~
.
II - O Secretário da Administração Federal, como
Secretário-Executivo;».
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1~ de junho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):370, jan./fev. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.
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DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1991
Declara de utilidade pública federal a
Assccieçãc de Pais e Amigos dos Excepcionais/PinhãolPR e outras entidades.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais:
Apae de Pinhão, Estado do Paraná (processo MJ n?
10.137/87) ;
Apae de Xaxim, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n?
1.859/88-44);
Apae de Nova Londrina, Estado do Paraná (Processo MJ
n? 16.473/89-81);
Apae de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná
(Processo MJ n? 16.472/89-19);
Apae de Faxinal, Estado do Paraná (Processo MJ n?
15.184/89-29) ;
Apae de Medianeira, Estado do Paraná (Processo MJ n?
14.442/89-87);
Apae de J ussara, Estado do Paraná (Processo n? 13.750/8911);
Apae de São João Batista, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n? 13.749/89-24);
Apae de Taquarituba, Estado de São Paulo (Processo MJ
n? 13.027/89-70);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1l71-1390. maio/jun. 1991.
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Apae de Prudentópolis, Estado do Paraná (Processo MJ n?
12.921/89-69) ;
Apae de Cosmópolis, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
11.388/89-27);
Apae de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina (Processo
MJ n? 12.573/89-84);
Apae de São João do Meriti, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 9.270/89-84);
Apae de Taió, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n?
5.450/89-14) ;
Apae de Realeza, Estado do Paraná (Processo MJ n?
859/90);
Apae de Descanso, Estado de Santa Catarina (Processo MJ
n? 3.615/90-75);
Apae de J ardinópolis, Estado de São Paulo (Processo MJ
n? 4.576/90-51);
Apae de Pedro H, Estado do Piaui (Processo MJ n?
5.142/90-96);
Apae de Diamantino, Estado do Mato Grosso (Processo MJ
n:' 5.217/90-93);
Apae de Caraguatatuba, Estado de São Paulo (Processo MJ
n? 6.126/90-75);
Apae de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro (Processo
MJ n? 6.199/90-49);
Apae de Dois Vizinhos, Estado do Paraná (Processo MJ n?
6.691/90-60) ;
Apae de Renascença, Estado do Paraná (Processo MJ n?
7.255/90-53) ;
Apae de J aru, Estado de Rondônia (Processo MJ n?
9.541/90-53);
Apae de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 10.422/90-61);
Apae de Marialva, Estado do Paraná (Processo MJ n?
11.486/90-80);
Apae de Nova Petrópolis, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo MJ n? 11.814/90-57);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/Iun. 1991.
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Apae de São João do Ivaí, Estado do Paraná (Processo MJ
n? 12.407/90-49);
Apae de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo (Processo
MJ n? 12.408/90-10);
Apae de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n? 12.689/90-01);
Apae de Venâncio Aires, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo MJ n'' 12.690/90-81);
Apae de Mandirituba, Estado do Paraná (Processo MJ n?
14.276/90-43);
Apae de Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
MJ n? 14.277/90-14);
Apae de Cambê, Estado do Paraná (Processo MJ n:'
14.416/90-19);
Apae de Colina, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
14.810/90-11);
Apae de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo (Processo MJ n? 14.874/90-95);
Apae de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná (Processo
MJ n? 15.031/90-51);
Apae de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná (Processo
MJ n? 15.511/90-77);
Apae de Sapiranga, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
MJ n? 15.614/90-18);
Apae de Feira de Santana, Estado da Bahia (Processo MJ
n? 15.615/90-72);
Apae de Divinépolis, Estado de Minas Gerais (Processo MJ
n? 17.007/90-48).

Art. 2?
blicação.

Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-

Brasília, 3 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3);1171-1390, maio/jun. 1991.
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DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1991 ('I
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial. ou instituiceo de servidiio administrativa, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás),
os imóveis e respectivas benfeitorias compreendidos nas áreas de terra que men-

ciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro
de 1953, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei n?
1.075, de 22 de janeiro de 1970.
DECRETA:
Art. 1? Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão
administrativa, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens de domínio público, compreendidos em duas áreas de terra situadas nos Municípios de
Araçás, São Francisco do Conde e São Sebastião do Passe, no
Estado da Bahia, necessários às atividades de pesquisa, lavra,
produção, transporte de petróleo e outros hidrocarbonetos
fluídos, inclusive para obras acessórias e complementares, assinaladas na planta e desenho constantes do Processo n?

29000.004968/91-16.
Parágrafo único. As duas áreas de terra a que se refere este decreto, uma com 17,OOKm e outra com 31,20Km, totalizando
48,20Km2, são representadas por dois polígonos e assim, se descrevern e caracterizam:
O poligono 1, localizado em parte do Municipio de Araçás,
tem como ponto inicial da descrição de divisas o vértice 1, de
urgência para efeito da prévia imissão na posse dos imóveis,
(*) Republicado no Dô de 6.6.1991 (V. pág: 1392 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
João Eduardo Cerdeira
de Santana
(36) DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituições de servidão administrativa
em favor da Companhia Paulista de Força e
Luz (CPFLJ. as áreas de terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuicão que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n:' 35.851, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n:' 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei R-? 1.075, de 22 de janeiro de 1970.
DECRETA:
Art. i? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), as áreas de terra situadas
na faixa variável de 30,00m (trinta metros) a 45,00m (quarenta e
cinco metros) de largura, tendo como eixo o ramal de linha de
transmissão, em 138kV, com início na estrutura n? 12-3 (nova)
do ramal que alimenta a Subestação Cruzeiro e término na futura Subestação Colonial, no Município de Itatiba, Estado de São
Paulo, necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n? 27103.000003/9090.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2? A CPFL poderá praticar todos os atos da construção, manutenção, conservação e inspeção de linha de transmissão de energia elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão do prédio serviente desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se. em conseqüência. de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaracem ou lhe causem danos, incluídos entres eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 3? A CPFL fica autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas
necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n?
2.786, de 1956, e do Decreto- Lei n:' 1.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Fica revogado o Decreto n? 98.155, de 19 de setembro de 1989, e demais disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
João Eduardo Cerdeira
de Santana
(37)

DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 1991
Autoriza o funcionamento do curso de
Enfermagem da Faculdade de Ciências Medicas »Dr, José Antônio Garcia Coutinho»,
em Pouso Alegre, Minas Gerais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constitução, e
tendo em vista o que consta do Processo número
23001.000151/89-11 do Ministério da Educação,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Enfermagem, com habilitações em Enfermagem Obstétrica e em
Enfermagem Médico-Cirúrgica, a ser ministrado pela Faculdade
de Ciências Médicas «Dr. José Antônio Garcia Coutinho», mantida pela Fundação de Ensino Superior de Vale do Sapucai, com
sede na Cidade Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.
Art. 2'? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Carlos Chiarelli

(38)

DECRETO DE 6 DE JUNHO DE 1991
Cria Comissão Especial para elaborar
anteprojeto do novo Código Nacional de

Trânsito.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, incíso XXV, da Constituição.

DECRETA:
Art. I'? Fica criada Comissão Especial com o objetivo de
elaborar anteprojeto do novo Código Nacional de Trânsito.
Parágrafo único. O Coordenador e os membros da comissão serão designados e nomeados pelo Ministro da Justiça.

Art. 2? A cornisaão terá o prazo de até 120 dias contados
de sua instalação, para concluir os trabalhos.
Art. 3? Os órgãos da Administração Pública Federal deverão prestar as contribuições que lhe forem solicitadas para o
cumprimento dos objetivos da comissão.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 6 de junho de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Jarbas Passarinho
(39)

DECRETO DE 6 DE JUNHO DE 1991
Outorga

a.

empresa Líder Transportes

Aéreos S.A. (Air Brasil) concessão para explorar serviços aéreos de transporte regular
de passageiros, malas postais e carga.

O VICE-PRESIDENTK DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e na
conformidade do art. 180 da Lei n? 7.565, de 19 de dezembro de
1986, Código Brasileiro de Aeronáutica,
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada à empresa Lider Transportes Aéreos S.A. (Air Brasil) concessão para explorar serviços aéreos
de transporte regular de passageiros, malas postais e carga.
Art. 2? O prazo da concessão será de quinze anos, podendo ser prorrogado. a juízo do Governo, por idênticos períodos.
Parágrafo único. A prorrogação da concessão deverá ser
requerida pela concessionária seis meses antes do vencimento
do respectivo prazo.
Art. 3? A concessionária obriga-se, por si e por seus prepostos, a cumprir as leis, regulamentos e instruções vigentes ou
que vierem a ser baixadas pela autoridade aeronáutica.
Art. 4? As linhas aéreas a serem exploradas dependerão
de autorização do Diretor-Geral do Departamento de Aviação
Civil, na conformidade das instruções a serem baixadas pelo
Ministério da Aeronáutica.
Art. 5? Dentro do prazo de sessenta dias, contados da data deste decreto, a concessionária deverá assinar com o Departamento de Aviação Civil e respectivo contrato de concessão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(3):1171-1390, maío/jun. 1991.
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Parágrafo único. O contrato de concessão identificará o
plano básico de linhas da concessionária e disciplinará o regime
de direitos e obrigações a que ficará sujeita.
Art. 6? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Sócrates da Costa Monteiro

(40)

DECRETO DE 6 DE JUNHO de 1991
Autoriza a Sociedade Civil The Seve
the Children Fund a instalar-se no Brasil.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84 da Constituição Federal, e à vista do exposto no processo 1.586/91-89, do Ministério da Justiça
DECRETA:
Art. I? E autorizada a Associação Civil The Save the
Children Fund, com sede em Mary Datchelor House, 17, Grove
Lane, CamberweU, Londres, Capital do Reino Unido da GrãBretanha, a instalar-se no Brasil.
Art. 2? As alterações ao estatuto, posteriores a este ato,
sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa
do Brasil.
Art. 3': Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de junho de 1991; 170? da Independência e
lO:>? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho
Os anexos estão publicados no DO de 7.6.1991, págs. 10939110942.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre a sede da Embaixada do
Brasil na República da Irlanda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VII, da Constituição, e de
acordo com o disposto no art. 26 do Decreto n? 99.578, de 10 de
outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1? A Missão diplomática junto à República da Irlanda terá sede em Dublin.
Art. 2? O Ministro de Estado das Relações Exteriores baixará os atos complementares à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se o art. 2? do Decreto n? 76.388, de 3 de
outubro de 1975, e o Decreto n? 92.175, de 18 de dezembro de
1985.
Brasília, 10 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
(42)

DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1991
Autoriza à Assocíacão Civil Monaco
Aide et Présence a instalar-se no Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal, e à
vista do exposto no processo 18.013/90-86, do Ministério da Justiça
DECRETA:
Art. 1'? E autorizada a Associação Civil Monaco Aide et
Présence, com sede no Principado de Mônaco, a instalar-se no
Brasil.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2? As alterações ao estatuto, posteriores a este ato,
sujeitam-se à aprovação do Governo da República Federativa
do Brasil.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

o anexo está publicado no

143)

DO de 12.6.1991, pág. 12216.

DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre o adiamento da IX Conferência Nacional de Saúde e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV. da Constituição, e tendo em
vista o disposto no parágrafo único do art. 90 da Lei n? 378, de
13 de janeiro de 1937,
DECRETA:
Art. L? Fica transferida para o período compreendido entre 18 e 22 de novembro de 1991 a realização da etapa nacíonal
da IX Conferência Nacional de Saúde, convocada pelo Decreto
n? 99.045(11, de 7 de março de 1990.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra
(1) Coleceo das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1185, mar./abr. 1990.
Colo Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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(44) DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 1991
Concede à. Eletron - Eletricidade de
Rondônia Ltda. autorização para funcionar
como empresa concessionária de serviços
públicos de energia elétrica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto- Lei n:' 938, de 8 de dezembro de
1938, e o que consta do Processo n:' 27100.001914/90-28,
DECRETA:
Art. I? É concedida à Eletron - Eletricidade de Rondônia
Ltda., com sede na cidade de Rolim Moura, Estado de Rondônia, autorização para funcionar como empresa concessionária de
serviços públicos de energia elétrica.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.

FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de Santana

(45)

DECRETO DE 12 DE JUNHO DE 1991
Reabre ao Ministério da
zenda e Planejamento, pelo
em 31 de dezembro de 1990,
cial aberto pelo Decreto n?

Economia. Fasaldo apurado
o crédito espe99.892f 1J, de 21

de dezembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no
§ 2? do art. 167 da Constituição,
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.2):4173, nov./dez. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183/3):1171-1390, maio/jun.1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica reaberto em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1990, o crédito especial autorizado pela Lei n?
8.115(21, de 12 de dezembro de 1990, e aberto pelo Decreto n?
99.892, de 21 de dezembro de 1990, no valor de Cr$104.000.000,OO
(cento e quatro milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 12 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO de
(46)

13.6.1991, pég. 11311.

DECRETO DE 12 DE JUNHO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no Valor de Cr$4.791.276.000.00, para reforço

de

dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, incisos I, alínea e, e IV, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$4.791.276.000,00 (quatro bilhões, setecentos e noventa e um
milhões, duzentos e setenta e seis mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(6. t.l):3530, nov./dez. 1990.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390. maío/jun. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores de entidades da Administração Pública
Federal Indireta, na forma dos Anexos II e III deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 13.6.1991, pág s. 11312 a 11313.

(47)

DECRETO DE 12 DE JUNHO DE 1991
Autoriza o aumento do Capital Social
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atrfbuicão
que lhe confere o art. 84, item IV, da Const.ituição, e tendo em
vista o disposto no § 2? do artigo 3? da Lei n" 5.851, de 7 de
dezembro de 1972,
DECRETA:
Art. I? Fica a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Ernbrapa) autorizada a aumentar o respectivo capital social
de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) para Cr$ 2.100.000.000,00
(dois bilhões e cem milhões de cruzeiros), mediante a incorporação dos seguintes valores registrados nas Contas de Reservas:
Correção Monetária do Capital
Cr$ 63.214.943,06
Realizado
o-s 907.423.019,62
Subvenção para Investimentos
Correção Monetária Especial Ativo Imobilizado
Cr$ 748.574.679,82
Crédito para Integralização e
Aumento do Capital
o-s 380.787.357,50
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi- .

cação.

Brasília, 12 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Mercilio Marques Moreira
Antonio Cabrera
(48)

DECRETO DE 12 DE JUNHO DE 1991
Prorroga o prazo concernente aos trabalhos de garimpagem na localidade de Serra Pejada e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÜBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3? da Lei n? 7.194, de 11 de junho de
1984, na redação dada pela Lei n? 7.599, de 15 de maio de 1987,
DECRETA:
Art. I? Fica prorrogado, até 11 de fevereiro de 1992, o prazo fixado para o término dos trabalhos de garimpagem na localidade de Serra Pelada, no Estado do Pará.
§ I? O disposto neste artigo se aplica, exclusivamente, aos
trabalhos desenvolvidos por garimpagem nos rejeitas oriundos
da cava principal do garimpo.
§ 2? O Departamento Nacional da Produção Mineral
(DNPM) definirá, em portaria, a área ocupada pelos rejeitas,
nos quais se confinarão os trabalhos de garimpagem.
Art. 2';' A Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de
Serra Pelada (Coomigasp) deverá apresentar ao DNPM, no prazo estabelecido no artigo anterior, o detalhamento do projeto de
aproveitamento racional dos rejeitas, acompanhado da respectiva licença de instalação emitida pelo órgão ambiental competente.
Art. 3? A Secretaria da Cultura da Presidência da República, por intermédio do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, e o Ministério da Infra-Estrutura, por intermédio da SeCal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.
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cretaria Nacional de Minas e Metalurgia. apresentarão, até 31
de dezembro de 1991, estudos conclusivos visando ao tombamento da cava de Serra Pelada, tendo em vista sua relevante
importância histórica e cultural.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 12 de junho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
João Eduardo Cerdeira
de Santana
(49)

DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1991
Redu" o Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os cigarros.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 4?, inciso I, do Decreto-Lei n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971, e no artigo 4?, inciso I, do
Decreto-Lei n? 1.593, de 21 de dezembro de 1977,
DECRETA:
Art. I? A alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre os cigarros classificados no item
2402.20.9900, da tabela anexa ao Decreto n? 97.410111, de 23 de
dezembro de 1988, fica reduzida para 320%.
Art. 2? Para a apuração da base de cálculo do IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou do a ele equiparado
(item III do artigo 9? do RIPI, aprovado pelo Decreto n?
87.981<21, de 23 de dezembro de 1982), relativamente aos produtos referidos no artigo anterior, o valor tributável será o que resultar da aplicação do percentual de 12,5% sobre os preços de
venda no varejo.
Coleção das Leis. Brasília, (8):735, out./dez. 1988.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):333, out./dez. 1982.

(l)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, rnaio/jun. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos fiscais a partir de 12 de junho de 1991.
Brasília, 13 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

(50)

DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 1991
Reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, inciso I, do Decreto-Lei n? 1.199, de
27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1? Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre as partes e acessórios de armas de guerra, classificados no subitem
9305.90.9901 "da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrialização (Tipi), aprovada pelo Decreto n:' 97.410111, de 23
de dezembro/de 1988.
Art. 2? É acrescentada ao Capítulo 93 da T'ipi aNota
Complementar NC (93-3), com a seguinte redação:
"NC (93-3) Ficam reduzidos a 0% (zero por cento) as
alíquotas do IPI incidente sobre as armas e munições compreendidas nas posições 9302, 9304 e 9307 e nas subposições
9303.90, 9306.30 e 9306.90, quando consideradas como produtos de uso proibido na legislação relativa à fiscalização

de produtos controlados pelo Ministério do Exército.»
Art. 3? Para efeito do disposto na nota complementar criada pelo art. 2?, a relação de produtos de uso proibido é a constante do art. 161 do regulamento aprovado pelo Decreto n?
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):735. out./dez. 1988.

CaL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun, 1991.
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55.649 (2 ) , de 28 de janeiro de 1965, com as alterações efetuadas
mediante atos do Ministro do Exército, expedidos antes da publicação deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira

(51)

DECRETO DE 15 DE JUNHO DE 1991
Aprova o relatório final das atividades
da Comieeso Especial de Fiscelizeçeo e
Controle da Previdência Social e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica aprovado o relatório Iinal das atividades da
Comissão Especial de Fiscalização e Controle da Previdência
Social, instituida pelo Decreto de 3 de abril de 1991(11, cujos trabalhos ficam encerrados.
Art. 2? O Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social adotará as medidas necessárias à execução das recomendações propostas pela comissão, constantes do relatório.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasílía, 15 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri

o anexo está publicado no

DOde 17.6.1991, pége. 11594/11597.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (2):166, jan.z'mar, 1965.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):907. mar./ abr. 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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(52)

DECRETO DE 19 DE JUNHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de deeepropríeção, áreas de terras e respec-

tivas benfeitorias, bem como as propriedades existentes nos povoados Dores do Peraibuna e Paraibuna, situados nos Mu-

nicípios de Santos Dumont, Ewbanck da
Câmara e Antônio Carlos, no Estado de Minas Gerais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5?, letra c, do Decreto-Lei n:' 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. i? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de desapropriação. áreas de terras com as respectivas benfeitorias, num total de 12.000.000m, bem como as propriedades existentes nos povoados Dores do Paraibuna e Paraibuna, tituladas
a diversos particulares, necessárias à formação da bacia de acumulação de águas da Barragem de Chapéu D'Uva, no vale do
Rio Paraibuna, nos Municípios de Santos Durnont, Ewbanck da
Câmara e Antônio Carlos, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2? As áreas de terras e propriedades referidas no artigo anterior compreendem as constantes das plantas n?s
9~DR/6746, 9?DR/6747, 9?DR/6748, 9~DR/6749, 9?/DR/6750,
9~DR/6751, 9?DR/6752 e 9?DR/6753, integrantes do processo da
Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República n? 01600.000931191-11, limitadas externamente pela curva de nivel da Cota 746,00m, a montante da Barragem de Chapéu D'Uvas, no vale do Rio Paraibuna, nos Municípios de Santos Dumont, Ewbanck da Câmara e Antônio Carlos, no Estado
de Minas Gerais.
Art. 3? Ficam excluídas da declaração constante do art. I?
deste decreto as áreas de terras e benfeitorias do Estado de Minas Gerais, dos Municípios de Santos Dumont, Ewbanck da Câmara e Antônio Carlos e de outros órgãos públicos, existentes
na área abrangida pela projetada bacia de acumulação de águas
da Barragem.
CoL Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390. maio/jun. 1991.
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Art. 4? Fica a Secretaria do Desenvolvimento Regional da
Presidência da República autorizada a promover, com os recursos fixados no Orçamento da União para 1991, na dotação
0407604581244 - Controle de Enchentes e Recuperação de Vales
e Cidades, as providências para efetivar as desapropriações de
que trata o presente decreto.
Parágrafo único. Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de
imissão na posse das áreas de terras abrangidas por este decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 19 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho
(53) DECRETO DE 20 DE JUNHO de 1991
Concede à empresa Esmalglass S.A.
autorização para estabelecer filial na República Federativa do Brasil.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de
acordo com o art. 300 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de
1976,
DECRETA:
Art. I? É concedida à empresa Esmalglass S.A., com sede
em Villareal de los Infantes, Castellón - Estrada de Onda, km
61800, Espanha, autorização para funcionar no Brasil, através
de uma filial, que adotará a denominação de Esmalglass do
Brasil S.A., tendo por objeto a fabricação de esmaltes cerâmicos; e destaque de capital social de Cr$8.000.000,OO (oito milhões
de cruzeiros), consoante deliberação tomada pela Junta Universal de Acionistas, em reunião realizada em 5 de outubro de
1990, mediante as cláusulas que a este acompanham, assinadas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3);ll71-1390, maio/Iun. 1991.
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pelo Ministro de Estado da Justiça, obrigando-se a empresa a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Jarbas Passarinho

o anexo está publicado no DO de
(54)

21.6.1991, pág , 12090.

DECRETO DE 19 DE JUNHO DE 1991
Outorga à empresa TNT Sava S.A. concessão para explorar serviços aéreos de
transporte regular de passageiros, malas

postais e carga.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de
acordo com art. 180 da Lei n? 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
DECRETA:
Art. I? Fica outorgada à empresa TNT Sava S.A. concessão para explorar serviços aéreos de transporte regular de passageiros, malas postais e carga.
Art. 2? O prazo de concessâo será de quinze anos, podendo ser prorrogado, a juízo do Governo, por idênticos períodos.
Parágrafo único. .A prorrogação da concessão deverá ser
requerida pela concessionária seis meses antes do vencimento
do respectivo prazo.
Art. 3? A concessionária obriga- se, por si e por seus prepostos, a cumprir as leis, regulamentos e instruções vigentes ou
que vierem a ser baixadas pela autoridade aeronáutica.
Art. 4? As linhas aéreas a serem exploradas dependerão
de autorização do Diretor-Geral do Departamento de Aviação
Civil, na conformidade das instruções a serem baixadas pelo
Ministério da Aeronáutica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 5~ Dentro do prazo de sessenta dias, contados da data .da publicação deste decreto, a concessionária deverá assinar
com o Departamento de Aviação Civil o respectivo contrato de
concessão.
Parágrafo único. O contrato de concessão identificará o
plano básico de linhas da concessionária e disciplinará o regime
de direitos e obrigações a que ficará sujeita.
Art. 6?
cação.
103~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 19 de junho de 1991; 170~ da Independência e
da República.
ITAMAR FRANCO
Sócrates da Costa Monteiro
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DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 1991
Autoriza a Universidade Federal de
Uberlândia a alienar bens imóveis de sua
propriedade, situados no Município de

Uberlãndia, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com a Lei n? 6.120, de 15 de outubro de 1974,
DECRETA:
Art. 1~ Fica a Universidade Federal de Uberlãndia autorizada a alienar os seguintes bens imóveis de sua propriedade, situados.no Município de Uberlãndia, Estado de Minas Gerais:
I - Lote n~ 556 da Av. João Pinheiro, Centro, com
968,OOm2, e respectivas benfeitorias, devidamente caracterizado
na Matrícula n? 5807 do Livro 2 - Registro Geral do Cartório
do 2~ Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlãndia;
II - Lote n? 297.da Rua Duque de Caxias, Centro, com
511,50m 2 , e respectivas benfeitorias, devidamente caracterizado
na Matrícula n~ 5808 do Livro 2 - Registro Geral do Cartório
do 2~ Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maioz'jun. 1991.
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III - Lote n? 265 da Rua Duque de Caxias, Centro, com
875,OOm 2 , e respectivas benfeitorias, devidamente caracterizado
na Matricula n? 5809 do Livro 2 - Registro Geral do Cartório
do 2? Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia:
IV ~ Lote n? 151 da Rua Duque de Caxias, Centro, com
858.50m 2, e respectivas benfeitorias, devidamente caracterizado
na Matricula n? 5806 do Livro 2 - Registro Geral do Cartório
do 2? Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia;
V - Terreno, de forma irregular, e respectivas benfeitorias, situado nos fundos dos Lotes n? 556 da Av. João Pinheiro
e n? 265 da Rua Duque de Caxias, Centro, devidamente caracterizado no Livro 3-B-V, fls. 3, sob n? 55488 do Cartório do 1?
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia;
VI - Lotes nvs 1 a 38 da quadra n? 2 do Bairro .Iaraguá,
com 360,OOm2 , cada, perfazendo urna área total de 13.680,00m 2 ,
devidamente caracterizados na Matrícula n? 36774 do Livro 2 Registro Geral do Cartório do 2? Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Uberlândia;
VII - Lotes nvs 4 a 12 e 34 a 42 da quadra n" 43 do Bairro
Maravilha, setor B, com 300,OOm 2 , cada, perfazendo uma área
total de 5AOO,OOm 2 , devidamente caracterizados na Matricula n?
36775 do Livro 2 - Registro Geral do Cartório do 2? Oficio de
Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia;
VIII - Lotes nvs 14 a 39 da quadra E do Bairro Vila Maria, com 360,OOm2 , cada, perfazendo urna área total de
9.360,OOm 2 , devidamente caracterizados na Matrícula n? 36778
do Livro 2 ~ Registro Geral do Cartório do 2? Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia;
IX - Lotes n?s 1 a 22 da quadra n? 62 do Loteamento
Bairro Nossa Senhora das Graças, com área total de 8.000,OOm2 ,
devidamente caracterizados na Matrícula n? 9648 do Livro 2 Registro Geral do Cartório do 2? Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Uberlândia;
X - Lotes nf s 7, 8 e 13 da quadra n? 77 do' Bairro Tibery, com 462,OOm2 , cada, perfazendo urna área total de
1.386,OOm 2 , devidamente caracterizados na Matrícula n? 44573
do Livro 2 - Registro Geral do Cartório do 2? Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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XI - Terreno com 4.59Ü,OOm 2 e respectivas benfeitorias,
situado entre as Ruas Rafael Rinaldi e Padre Pio, Centro, devidamente caracterizado no Livro 3-B-V, fls. 3, sob n? 55488 do
Cartório do 1? Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Uberlândia;
Art. 2? As alienações de que trata o artigo anterior serão
precedidas de Iicitação, obedecidas as disposições do DecretoLei n? 2.300, de 21 de novembro de 1986, e o seu produto será
utilizado integralmente nos campus Umuarama e Santa Mônica
da Universidade Federal de Uberlândia, em conformidade com
O art. 4? da Lei n'? 6.120, de 15 de outubro de 1974.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli

(56)

DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1991
Declara de utilidade pública federal 8
Associação das Damas de Caridade/MG e
outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo 1? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I'? do regulamento aprovado pelo Decreto n'?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Associação das Damas de Caridade, com sede na cidade de
Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n?
56.775/72) ;
Sociedade CivÚ do Hospital Regional de Solânea, com sede
na cidade de Solânea, Estado da Paraiba (Processo MJ n?
60.110/74);
Col. Leís Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, malo/jun. 1991.
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Centro V ocacional de N ova Granada, com sede na cidade de
Nova Granada, Estado de São Paulo (Processo MJ n:' 74.150/77):
Educandário Dom Silvério, com sede na cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 75.215/77):
Creche Sinai, com sede na cidade de Machado, Estado de
Minas Gerais (Processo MJ n? 30.441/81);
Creche Santo Antônio, com sede na cidade de Barbacena,
Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 5.331/82);
Entidade Feminina Icarense de Assistência Social, com sede na cidade de Icara, Estado de Santa Catarina (Processo MJ
n? 8.081/82);
Associação Cultural, Esportiva e de Promoção Social de Nipoã, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

(Processo MJ n? 20.429/85);
Lar do Alvorecer Cristão, com sede na cidade de Pinheiros,
Estado de São Paulo (Processo MJ n:' 22.523/85);
Fundação Hospitalar de Astorga, com sede na cidade de
Astorga, Estado do Paraná (Processo MJ n? 25.591/85);
Associação de Amigos do Autista, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 21.726/86);
Lar Hilário Silva, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo (Processo MJ n? 25.436/86);
Sociedade Pestalozzi de Campo Grande, com sede na cidade
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul (Processo MJ
n? 28.184/86);
Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia
Imaculada Conceição, com sede na cidade de Cândido Mata,
Estado de São Paulo (Processo MJ n? 10.846/87);
Albergue Noturno de Fernandópolis, com sede na cidade de
Fernandópol is, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
10.887/87) ;
Fundação Médico-Social Rural de Trajano de Morais, com
sede na cidade de Trajano de Morais, Estado do Rio de Janeiro
(Processo MJ n? 13.387/87);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/um. 1991.
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Creche São Vicente de Paulo de Votorantim, com sede na
cidade de Votorantim, Estado de São Paulo (processo MJ n?
17.044/87);
Comunidade de Assistência aos Dependentes de Drogas de
Jacarezinho, com sede na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná (Processo MJ n? 18.167/87):
Centro de Recuperação Beth Shalon, com sede na cidade de
Baldim, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 3.617/88-86);
Creche Nossa Senhora das Graças, com sede na cidade de
Esteio, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n? 9.083/8856);

Creche Madre Leônia, com sede na cidade de Bariri, Estado
de São Paulo (Processo MJ n:' 6.945/89-42);
Santa Casa de Misericórdia de Campos Altos, com sede na
cidade de Campos Altos, Estado de Minas Gerais (processo MJ
n" 12.171/89-71);
Casa da Criança de Taquarituba, com sede na cidade de Taquarituba, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 12.937189-07);
Rede Feminina de Combate ao Câncer, com sede na cidade
de Criciúma, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n?
15.849/89-40);
Hospital Santo Antônio, com sede na cidade de Peçanha,
Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 16.146/89-75);
Associação Filantrópica do 5? Distrito - Comendador Levy
Gasparian, com sede na cidade de Três Rios, Estado do Rio de
Janeiro (Processo MJ n? 2.271/89-99);
Santa Casa de Misericórdia da Paróquia de Prados, com sede na cidade de Prados, Estado de Minas Gerais (Processo MJ
n" 3.616/90);
Fundação Dr. João Penido Burnier, com sede na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 4.189/90·14);
Instituição Pia Nossa Senhora das Graças, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará (Processo MJ n? 12.815/90·55);
Comissão Municipal do Bem Estar do Menor de Tubarão,
com sede na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina (processo MJ n? 15.243/90-20);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Sociedade Assistencial, Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, com sede na cidade de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul (Processo Siapro - 08444.001951/9009).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(57)

DECRETO DE 24 DE JUNHO DE 1991
Declara de utilidade pública federal a
Irmandade do Divino Espírito Santo/Se e
outras entidades.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo L? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Irmandade do Divino Espírito Santo, com sede na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n?
17.954/75) ;
Instituto Abelhinha Faceira, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 14.174/8930);
Associação Madre Maria de Rivier, com sede na cidade de
Abadíânía, Estado de Goiás (Processo MJ 3.852/90-91);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Água
Doce, com sede na cidade de Água Doce, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n? 7.221/90-31);
Congregação das Irmãs Oblatas do Ssmo:' Menino Jesus, no
Brasíl, com sede em Brazlândia, Distrito Federal (Processo MJ
n? 15.513/90-01).
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Br~sília, 183(3}:1l71-1390, rnaio/jun. 1991.
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Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

158)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1991
Altera o Decreto n,o 97.936(1), de 10 de julho de 1989, que instituiu o Cadastro Necional do Trabalhador, modificado pelo Decreto n? 99.378(2), de 11 de julho de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Os arts. 6? e 10 do Decreto n? 99.936, de 10 de julho
de 1989, que instituiu o Cadastro Nacional do Trabalhador
(CNT), com as alterações introduzidas pelo Decreto n? 99.378,
de 11 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 6? Fica criado o Grupo Gestor do CNT, encarregado de administrar e fiscalizar a implantação e a operação do CNT, sob a Presidência do Secretário da Administração Federal, com a seguinte composição:
I - um representante do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social (MTPS);
II
um representante da Caixa Econômica Federal
(CEF);
III
um representante dos trabalhadores;
IV - um representante dos empregadores.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1664, jul./ago. 1989.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2581, jul./ago. 1990.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Parágrafo único. O regimento interno, aprovado pelo
Secretário da Administração Federal, disporá sobre o funcionamento do Grupo Gestor do CNT."

«Art. 10. O Secretário da Administração Federal expedirá as instruções necessárias à execução do disposto
neste decrsto.»
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 25 de junho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(59)

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1991
Autoriza o aumento do capital autorizado da Nuclebrás Enriquecimento !sotõpico
S.A. (Nuc1ei).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica a Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S.A.
(Nuclei) autorizada a promover o aumento do limite do seu capital autorizado de Cr$733.186.740,OO (setecentos e trinta e três milhões, cento e oitenta e seis mil e setecentos e quarenta cruzeiros) para Cr$6.282.000.000,OO (seis bilhões e duzentos e oitenta é
dois milhões de cruzeiros).
Art. 2?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 25 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Col. Leis Rep . Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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(60)

DECRETO DE 27 DE JUNHO DE 1991
Outorga ri Ferro Ligas Piracicaba Ltde.
conceeeeo para o aproveitamento de energia
hidráulica no Rio Claro, localizado entre os
Municípios de Ceçu e Cachoeira Alta, Estado de Goiás.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 140, letra a, 150 e 164, letra a, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do Processo MME n? 702.448/81,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Ferro Ligas Piracicaba Ltda. concessão para o aproveitamento de energia hidráulica no Rio Claro, nas coordenadas 18°31'43"S de latitude e 51°05'04"W de longitude, constituído de três unidades geradoras de 2.460KW cada uma, num total de 7.380KW, localizado entre os Municípios
de Caçu e Cachoeira Alta, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A concessão de que trata este decreto
não confere delegação de Poder Público à concessionária.
Art. 2? O aproveitamento se destina à produção de energia
elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não poderá
fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste
artigo o fornecimento de energia e vilas operárias de seus empregados, quando construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3? A concessionária fica obrigada a satisfazer as exigências acauteladoras dos usos múltiplos das águas, especialmente o controle das cheias.
Art. 4? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo de trinta anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 5? Mediante as condições que vierem a ser estipuladas, a concessão poderá ser renovada, a pedido da concessionária, até seis meses antes de expirar o prazo previsto no artigo
anterior.
Parágrafo único. Não havendo renovação da concessão, ficará a critério do poder concedente exigir que a concessionária
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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reponha, por sua conta, o curso dágua em seu primitivo estado
ou reverter os bens em seu favor.
Art. 6? As obras deverão ser executadas no prazo estabelecido pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE), de acordo com o projeto devidamente aprovado.
Art. 7? A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR

João Eduardo Cerdeira de Santana

(61)

DECRETO DE 27 DE JUNHO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Intre-Eetrutura, crédito suplementar no .valor de
CrS250.000.000,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso I, alinea b, da Lei n~ 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no
valor de Cr$250.000.000,OO (duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto na
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação índicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 28-6-1991, pág. 12539.

(62)

DECRETO DE 28 DE JUNHO DE 1991
Institui a Comissão de Reforma Patrimonial e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 205 do Decreto-Lei n? 9.760, de 5
de setembro de 1946, modificado pelo art. 89 da Lei n? 7.450, de
23 de dezembro de 1985, nos arts. 12 e 195 do Decreto-Lei n? 200,
de 25 de fevereiro de 1967, com as alterações do Decreto- Lei n?
900, de 29 de setembro de 1969, na Lei n? 8.011, de 4 de abril de
1990, na Lei n? 8.025, de 12 de abril de 1990, com a alteração da
Lei n? 8.068, de 13 de julho de 1990, no art. 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990, e na Lei n? 8.057, de 29 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica instituída a Comissão de Reforma Patrimonial, diretamente subordinada ao Presidente da República.
§ 1? A comissão será presidida pelo Secretário da Administração Federal e. em caso de impedimento. por outro de seus
membros, e será composta de representantes dos Ministérios da
Economia, Fazenda e Planejamento, da Infra-Estrutura, Secretarias do Meio Ambiente e da Cultura da Presidência da República, além de até dois membros de livre escolha do Presidente
da República. A Secretaria Executiva da Comissão será exercida pelo Diretor do Departamento do Patrimônio da União.
§ 2? Junto à comissão poderá atuar um representante do
Ministério Público Federal.
§ 3? A participação dos membros da comissão será considerada serviço público relevante, não dando ensejo a remuneração de qualquer espécie.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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Art. 2~ Compete à comissão desenvolver, coordenar e supervisronar o Programa de Reforma Patrimonial relativo aos
imóveis de propriedade da União e dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal indireta, sem prejuízo das atríbuíções próprias dos órgãos integrantes do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo no âmbito de cada Ministério e, especialmente:
I - promover estudos, objetivando a atualizar os valores
dos imóveis de propriedade da União, para fins de cobrança das
taxas de ocupação. aforamentos, laudêrnicos, arrendamentos,
locações e outras receitas patrimoniais;
II - promover estudos sobre a conveniência e a oportunidade da alienação dos imóveis da União, autorizada nos termos
do art. 195 do Decreto-Lei n? 200 111, de 25 de fevereiro de 1967,
dos arts. 4? e 5? do Decreto-Lei n? 2.398 (2) , de 21 de dezembro de
1987, e do Decreto n? 99.741 131, de 28 de novembro de 1990;
UI - propor ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, na forma do Decreto n? 93.075 141, de 6 de agosto de 1986,
a alienação, concessão ou transferência, a pessoa física ou
jurídica estrangeira, de imóveis da União situados nas zonas indicadas na alínea a do art. 100 do Decreto-Lei n? 960 15), de 5 de
setembro de 1946;
IV - propor aos órgãos competentes da Administração
Pública Federal a celebração de convênios:
a) com os Estados e Municípios objetivando, mediante
maior interação e cooperação técnica, o aprimoramento dos registros cadastrais de ocupantes de áreas do patrimônio da
União e a elevação da receita patrimonial;
b) com entidades e organismos nacionais e internacionais,
visando a cooperação técnica e, bem assim, a obtenção de financiamentos dos projetos que interessem à execução do Programa
de Reforma Patrimonial;
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (1):240, jan./mar. 1967.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):76, out./dez. 1987.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.2):4022, nov./dez. 1990.

(4) Coleção das Leis. Brasília, (6):279, juL/set. 1986.
(5) Coleceo das Leis. Rio de Janeiro. (5):284,ju1./set. 1946.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maío/jun. 1991.
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v - rever e propor alterações na legislação patrimonial
vigente;
VI - coordenar a implantação do Cadastro Nacional de
Bens Imóveis de que trata o Decreto n? 99.672 161, de 6 de novembro de 1990, e estudar a conveniência de estendê-lo aos imóveis
das entidades da Administração Pública Federal indireta.
Art. 3? É delegada competência ao Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento, para, por proposta do Secretário da
Administração Federal da Presidência da República:
I - autorizar as medidas propostas pela comissão em
conseqüência dos estudos previstos no art. 2?
'
II - autorizar a cessão de imóveis da União, na forma do
Decreto-Lei n? 178 171, de 16 de fevereiro de 1967;
111 '- autorizar o registro da propriedade dos bens imóveis
da União, na forma prevista pela Lei n? 5.972(81, de 11 de dezembro de 1973, alterada pelas Leis n?s 6.282(91, de 9 de dezembro de
1975, 6.584(101, de 24 de outubro de 1978, e 7.6991111, de 20 de dezembro de 1988;
IV - aceitar ou recusar, nos termos do Código Civil, a
doação de bens imóveis à União, sem encargo.
§ I? Para efeito do registro de que trata o inciso H, a portaria expedida pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, ou pela Secretaria da Administração Federal, contendo
as indicações exigidas pela legislação em vigor, suprirá o decreto referido nos arts. 2? e 3? da Lei n? 5.972, de 1973.
§ 2? São convalidados, para todos os efeitos jurídicos, os
atos administrativos praticados a partir de 25 de abril de 1991,
com fundamento nas delegações conferidas pelos Decretos n?s

(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.2): 3876, nov./dez. 1990.
Coleção das Leis. Brasília, (1):191, jan./mar. 1967.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (7):97. out.v dez. 1973.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (7):194, out.vdez , 1975.
(10) Coleção das Leis. Brasília, (7):80, out./dez. 1978.
(11) Coleçeo das Leis. Brasília, (7):85, out./dez. 1988.
(7)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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83.843 1121, de 14 de agosto de 1979, 83.868 1131, de 17 de agosto de
1979, e 84.045 1141, de 2 de outubro de 1979.
Art. 4? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e a Secretaria da Administração Federal deverão assegurar à
comissão o apoio técnico e administrativo necessário para o eficiente exercício das suas atividades.

Parágrafo único. Os demais órgãos e entidades da Administração Pública Federal prestarão as informações requisitadas
pela comissão. para que sejam oportunamente cumpridos os objetivos do Programa de Reforma Patrimonial.
Art. 5? A Caixa Econômica Federal realizará a avaliação
dos imóveis a serem alienados.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasília, 28 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
(63)

DECRETO DE 28 DE JUNHO DE 1991
Institui a Comieeõo Técnica de A valiacõo de Projetos Ambientais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições.
que lhe confere o art. 84, incisos II e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituída a Comissão Técnica de Avaliação
de Projetos Ambientais.
Parágrafo único. A comissão será presidida pelo Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento e composta
pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, pelos Secreta(12) Coleção das Leis. Brasília, (6):129, jul./set. 1979
(13) Coleção das Leis. Brasília, (6):143, jul./set. 1979.
(14) Coleção das Leis. Brasília, (8):6, out./dez. 1979.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.
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rios do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia e para Assuntos Estratégicos da Presidência da República e terá como Secretário Executivo o Diretor do Departamento de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2? A comissão compete avaliar e aprovar os projetos
que se enquadrem no Plano de Conversão da Dívida Externa do
País, para fins ambientais.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de junho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1171-1390, maio/jun. 1991.

REPUBLICAÇÕES

RESOLUÇÃO
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 18, DE 1991 (")
Autoriza, em caráter excepcional, o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar ooereçéo de crédito junto ao Banco de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES),
no
valor
equivalente
a
US$60.000.000,OO (sessenta milhões de dólares norte-americanos).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? E o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos arts. 4? e 6? da Resolução n" 58, de 1990, do Senado Federal, autorizado, em caráter excepcional, a contratar operação
de crédito interno no valor de US$60.000.000,OO (sessenta milhões de dólares norte-americanos) junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mediante garantia de cessão a ser feita ao BNDES, em caráter irrevogável e
irretratável, a partir da assinatura do contrato e até a final liquidação de todas as obrigações nele assumidas de parcelas do
produto da cobrança de pedágio da "Linha Vermelha" ou de ou(*) Publicada no DO de 17.6.1991. retificada no DO de 19.6.1991 e republicada por ter saído com incorreção do original (v. paga. 1157 e 1402 deste volume).

Col. Leis Rep. Féd. Brasil, Brasília, 183(3):1391·1394, maio/jun. 1991.
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tra receita que venha a substituí-lo, no valor correspondente ao
das prestações de' amortização do principal e dos acessórios de
tal dívida.
Art. 2? O limite estabelecido, pelo inciso II do art. 3? da
Resolução n? 58, de 1990, do Senado Federal, para o dispêndio
anual da dívida consolidada do Estado do Rio de Janeiro, fica
elevado temporariamente, ano a ano, nos seguintes valores:

Exercício

Elevação Temporária
(Art. 3?, lI, da Res. 58/90)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Cr$101.632.200.000,OO
Cr$105.633.700.000,OO
Cr$107.251.800.000,OO
Cr$105.208.200.000,OO
Cr$161.284.700.000,OO
Cr$103.240.700.000,OO
Cr$102.500.000.000,00
Cr$102.121.200.000,OO
Cr$101.619.600.000,OO
Cr$ 87.134.600.000,00

Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991,

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

DECRETO NÃO NUMERADO
(35)

DECRETO DE 4 DE JUNHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial. ou inetituiçeo de servidão administrativa. em favor da Petróleo Brasileiro S.A. {Petrobrás},
os imóveis e respectivas benfeitorias compreendidos nas áreas de terra que menciona.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3);1391-1394, malo/jun. 1991.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro
de 1953, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei n?
1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1? Fjcam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão
administrativa, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens de domínio público, compreendidos em duas áreas de terra situadas nos Municípios de
Araçás, São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé, no
Estado da Bahia. necessários às atividades de pesquisa, lavra,
produção, transporte de petróleo e outros hidrocarbonetos
fluídos, inclusive para obras acessórias e complementares, assinaladas na planta e desenho constantes do Processo n''
29000.004968/91-16.
Parágrafo único. As duas áreas de terra a que se refere este decreto, uma com 17,00km e outra com 31,20km, totalizando
48,2ükm2 , são representadas por dois polígonos e assim se descrevem e caracterizam:

o Polígono 1, localizado em parte do Município de Araçás,
tem como ponto inicial da descrição de divisas o Vértice 1, de
coordenadas UTM N=8.656.000,00 e E=583.000,00. Deste ponto,
segue-se pelos limites da área, com os azimutes verdadeiros e
distâncias horizontais abaixo relacionados:
Dist. Horiz.
De
Para
Az. Verd.
3.700,00m
1
2
00'00'
2
3
90'00'
4.000,00m
1.221,00m
3
4
l~'OO'
2.718,00m
4
5
180'00'
1.795,00m
5
6
270'00'
693,00m
6
7
299°00'
7
8
270°00'
600,00m
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1391-1394, maio/jun. 1991.
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8
9
180°00'
618,00m
9
1
270°00'
2.000,00m
Voltando-se ao ponto inicial, fecha-se o polígono cuja área é
de 17,00km.
O Polígono 2, localizado em partes dos Municípios de São
Sebastião do Passé e São Francisco do Conde, tem a descrição
de divisas iniciadas no Vértice I? , de coordenadas UTM
N=8.806.000,00 e E=539.700,00. Deste ponto, segue-se pelos limites da área, com os azimutes verdadeiros e distâncias horizontais abaixo relacionados:
De
Para
Az. Verd.
Dist. Horiz.
I?
2?
90°00'
6.300,00m
2?
3?
180°00'
6.000,00m
3?
4?
270'00'
3.000,00m
4~
5?
00°00'
2.000,00m
5?
6?
270'00'
3.300,00m
6~
I?
00'00'
4.000,00m
Voltando-se ao ponto inicial, fecha-se o polígono cuja área é
de 31,20km.
Art. 2? A Petrobrás fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações
ou instituição de servidões administrativas a que se refere o
art. I? deste decreto.
Art. 3? A Petrobrás. no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este decreto. poderá, inclusive, alegar
urgência para efeito da prévia imissão na posse dos imóveis,
nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado
pela Lei n:' 2.786, de 1956, e do Decreto-Lei n? ~.075, de 1970.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1991; 170? da Independência e 103?
da República.

ITAMAR FRANCO
João Eduardo Cerdeira de
Santana
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1391-1394, maio/jun. 1991.

RETIFICAÇÕES

LEIS
LEI N? 8.175, DE 31 DE JANEIRO DE 19911*1
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1991.

Retificação

I -

Adendo I

1.1 Onde se lê (pág. 3):
Conservação Preventiva, Rotineira e Emergencial
33.559.517
Leie-se:
Conservação Preventiva, Rotineira e Emergencial
33.799.517
1.2. Onde se lê (pág. 3):
BR-lOl/PE - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL (Km 214,2 a
Km 153,3)
Leia-se:
BR-IOl/PE - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL (Km 153,3 a
Km 214,2)
1.3. Onde se lê (pág. 31:
BR-135/MA - Divisa MA/PI - Presidente Dutra - Entroncamento - BR-32ü

Leia-se:
(>le) Publicada no
jan./fev.1991.

no

de 1.2.1991 (v. Coleção das Leis. Brasília, 183(1):79,
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BR-135/MA - Divisa MA/PI - Presidente Dutra - Entroncamento - BR-230
1.4. Onde se lê (pág. 3):
BR-135/PI - Redenção de Gurgeia - C. Castro
Leia-se:
BR-135/PI - Redenção do Gurgueia - Cristino Castro
1.5. Onde se lê (pág. 3):
BR-153/GO - Goiãnia - Prof. Jamil (Km 1.295,0 a Km
1.345,0)
Leie-se:
BR-153/GO - Goiânia - Prof. Jamil (Km 1.295,0 a Km
1.345,1)
1.6. Onde se lê (pág. 4):
BR-230/PB - Caiá - Campina Grande (Km 82,3 a Km
146,0)
Leia-se:
BR-230/PB - Divisa PB/CE - Caiá - Campina Grande
(Km 82,3 a Km 146,0)
1.7. Onde se lê (pág. 4):
BR-316/MA - Divisa PAlMA - Divisa MA/PI (Km O a
Km 55,32)
Leia-se:
BR-316/MA - Divisa PAlMA - Divisa MA/PI (Km O a
Km 55,3)
1.8. Onde se lê (pág. 4):
BR-316/PA - Divisa PAlMA - Belém (Km 62,0 a Km
277,5)
Leia-se:
BR-316/PA - Belém - Divisa PAlMA (Km 62,0 a Km
277,5)
1.9. Onde se lê (pág. 4):
BR-3191 AM - Km 22 - Autaves
Leia-se:
BR-3191 AM - Km 22 - Autazes
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1395-1406, maio/jun. 1991.
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1.10. Onde se lê (pág. 4):
BR-363/PE - Alto da Bandeira - Vila dos Remédios
Leia-se:
BR-363/PE - Alto da Bandeira - Vila dos Remédios (FN)
II -

22000 -

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária

II.1. 22101 - Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
11.1.1. Onde se lê (pág. 245):
04.040.0031.1222.0041 - Eletrificação Rural em Januária
(MG)

Leia-se:
04.040.0031.1222.0041 - Eletrificação Rural na Escola Agrotécnica Federal de J anuária (MG)
II.2. 22203 - Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco
11.2.1. Onde se lê (pág. 264):
04.054.0297.1267.0100 - Construção de Pequenas Barragens
no Rio Mamona (MG)
Leia-se:
04.054.0297.1267.0100 - Construção de Pequenas Barragens
no Rio Mamonas em Mato Verde (MG)
II.2.2. Onde se lê (pág. 264):
04.054.0297.1267.0102 - Barragem na Região de Canião Boa Vista (MG)
Leia-se:
04.054.0297.1267.0102 - Barragem na Região de Canião Boa Vista em Francisco Sá (MG)
II.2.3. Onde se lê (pág. 264):
04.054.0297.1267.0103 - Barragem no Rio Viamão (MG)

Leia-se:
04.054.0297.1267.0103 - Barragem no Rio Viamão em Mato
Verde (MG)
II.2.4. Onde se lê (pág. 264):
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1395-1406, maio/jun. 1991.
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04.054.0297.1267.0104 - Barragem no Rio Serra Branca
(MG)
Leia-se:
04.054.0297.1267.0104 - Barragem no Rio Serra Branca em
Mato Verde (MG)
UI -

23000 -

Ministério da Ação Social

IU.1. 23101 - Ministério da Ação Social
UL1.1. Onde se lê (pág. 279):
10.057.0181.1555.0039 - Apoio para Melhoria das Condições
Habitacionais em Áreas Urbanas e Rurais de Pereira (C E)
Leia-se:
10.057.0181.1555.0039 - Apoio para Melhoria das Condições
Habitacionais em Áreas Urbanas e Rurais de Pereiro (CE)
IU.1.2. Onde se lê (pág. 322):
15.081.0487.1323.0001 - Desenvolvimento da Infra-estrutura
Social Urbana - Outras Despesas Correntes: 1.680.090 - Investimentos: 5.600.300
Leia-se:
15.081.0487.1323.0001 - Desenvolvimento da Infra-estrutura
Social Urbana - Outras Despesas Correntes: 7.280.390
IU.1.3. Onde se lê (pág. 324):
15.081.0487.5467.0001 - Assistência a Entidades Comunitárias - Outras Despesas Correntes: 1.680.090 - Investimentos:
8.594.433
Leia-se:
15.081.0487.5467.0001 - Assistência a Entidades Comunitárias - Outras Despesas Correntes: 10.274.523
IV -

26000 - Ministério da Educação

IV.1. 26101 - Ministério da Educação
IV.1.1. Onde se lê (pág. 358):
08.042.0188.2555 - Desenvolvimento do Ensino Médio
Ampliar a Oferta e Melhorar a Qualidade do Ensino Médio
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(31:1395-1406. maio/Iun. 1991.
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08.042.0188.2555.0022 - Assistência Financeira para Equipar o Aprendizado Manoel Clemente Caldas em N azaré (BA)
Leia-se:
08.043.0188.2555 - Desenvolvimento do Ensino Médio
Ampliar a Oferta e Melhorar a Qualidade do Ensino Médio
08.043.0188.2555.0022 - Assistência Financeira para Equipar o Aprendizado Manoel Clemente Caldas em Nazaré (BA)
IV.1.2. Onde se lé (pág. 362):
08.043.0199.1078.0213 - Construção da Escola Técnica Profissionalizante de Maçari (BA)
Leia-se:
08.043.0199.1078.0213 - Construção da Escola Técnica Profissionalizante de Camaçari (BA)
IV.2. 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
IV.2.1. Onde se lê (pág. 566):
08.042.0188.2289.0575 - Assistência Financeira para Construção de Escolas Rurais de I Grau em Brasília (MG)
Leia-se:
08.042.0188.2289.0575 - Assistência Financeira para Construção de Escolas Rurais de I Grau em Brasília de Minas (MG)
IV.2.2. Onde se lê (pág. 576):
09.042.0188.2289 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ampliar o Acesso e Melhorar a Qualidade de Ensino Fundamental
09.042.0188.2289.0195 - Reforma e Ampliação de Escolas no
Município de São José do Jacuri (MG)
Leia-se:
08.042.0188.2289 -

Desenvolvimento do Ensino Fundamen-

tal
Ampliar o Acesso e Melhorar a Qualidade do Ensino Fundamental
08.042.0188.2289.0195 - Reforma e Ampliação de Escolas no
Município de São José do Jacuri (MG)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1395-1406, maio/jun.1991.
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v V.L
dagem

29000 -

29201 -

Ministério da Infra-Estrutura

Departamento Nacional de Estradas de Ro-

V.LL Onde se lê (pág. 599):
16.088.0539.1205.0183 - BR-402/CE - Umirim (Km 182 a Km 307)
Restaurar Trechos Rodoviários (Krn] = 29

Marco

Leia-se:
16.088.0537.1204.0194 - BR-402/CE - Marco - Granja
V.L2. Onde se lê (pág. 603):
16.088.0539.1205.0371 - BR-235/TO - Pedro Afonso-Divisa
TO/MA
Leia-se:
16.088.0537.1204.0195 - BR-235/TO - Pedro Afonso-Divisa
TO/MA
V.L3. Onde se lê (pág. 603):
16.088.0539.1205.0372 - BR-060/MS - Camapuã - Paraíso
Leia-se:
16.088.0537.1204.0196 - BR-060/MS - Camapuã - Paraíso
V.L4. Onde se lê (pág. 603):
16.088.0539.1205.0373 - BR-135/324/PI - Bertolínea-Elizeu
Martins
Leia-se:
16.088.0537.1204.0078 -

BR-135/324/PI -

Bertolfnea-Elízeu

Martins
V.L5. Onde se lê (pág. 603):
16.088.0539.1205.0490 - BR-259/ES vessia Rio Doce - Colat.ina

Div. MG/ES -

Tra-

Leia-se:
16.088.0537.1204.0197 - BR-259/ES Travessia Rio Doce - Colatina

Divisa MG/ES -

Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1395-1406, maio/jun. 1991.
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VI -

36000 - Ministério da Saúde

VI.1. 36202 - Fundação Serviços de Saúde Pública
VI. 1. 1. Onde se lê (pág. 677):
13.076.0447.1111.0024 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Janaúba (MG)
Leia-se:
13.076.0428.1003.0733 - Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Barreiro da Raiz em J anaúba
(MG)
VI.1.2. Onde se lê (pág. 679):
13.076.0448.1112.0067 - Saneamento Básico em Exu (PE)
Leia-se:
13.075.0428.1096.0437 - Construção de Hospital em Exu
(PE)
VI.2 36206 - Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social
VI.2.1. Onde se lê (pág. 689):
13.075.0428.1003.0733 - Construção do Hospital Geral de
Bento Gonçalves (RS)
Leia-se:
13.075.0428.1003.0733 - Conclusão do Hospital Regional de
Bento Gonçalves (RS)
LEI N? 8.175, DE 31 DE JANEIRO DE 1991 I'}
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1991.

Retificação

Republica-se parte dos anexos por ter saído com incorreções nas páginas 238, 239 e 456 do referido Suplemento.
Os anexos estão publicados no DO de 20.5.1991, pág. 9441.
(*) Publicada em Suplemento ao DO de 1?2.1991, págs. 1 a 839 (v. Coleçeo
das Leis. Brasília, 183(1):79, jan./fev. 1991).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3);1395-1406, maio/jun: 1991.
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RESOLUÇÚES
Na RESOLUÇÃO n? 5/91 1*1, publicada no DO de 12.4.1991,
Seção I, página 6781, na sua ementa, onde se lê: ... , ao giro de
23.302.464 LFT·MG, leie-se: ... , ao giro de 23.301.464 LFT-MG ...
(*) Publicada no DO de 12.4.1991 (v. Coleção das Leis. Brasília. 183(2):.....
mar.labr.1991).

Retificação
Na RESOLUÇÃO n:' 18/91 1*1, publicada no DO de
17.6.i991, Seção I, página 11574, no artigo 1?, onde se lê: ..... , Linha Vermelha, leia-se: .... , ou de outra receita que venha a
substituí-lo,
.
(*) Publicada no DO de 17.6.1991 e republicada no DO de 24.6.1991 (v.
págs. 1157 e 1391 deste volume}.

DECRETOS
DECRETO N? 99.301, DE 15 DE JUNHO DE 1990 1*1
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social e dá outras providências.

Retificação
Na página -11501, primeira coluna, onde se lê:
«10723141751 Elizabeth de Assis Jube Xavier
Ag, Administrativo)
Leia-se:
«10723141751

Elizabeth de Assis Jubê Xavier
Psicólogo»

("') Publicado no DO de 16.6.1990 (v. Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2194,
maío/jun. 1990).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1395-1406, maio/jun. 1991.
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DECRETO N? 99.303, DE 15 DE JUNHO DE 1990 (")
Extingue cargos e empregos do Quadro
e Tabela de pessoal da extinta Fundeçõo

Nacional para Educação de Jovens e Adultos e dá outras providências;

Retificação
Na página 11522, no Anexo I, onde se lê:
10526878840 Geraldo da Silva Roquette
Técnico de Planejamento IH

Leia-se:
10526878840 Geraldo da Silva Roquette
Técnico de Recursos Humanos IH
(*) Publicado no DO de 16.6.1990 (v.

Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2196,

maio/jun. 1990).

DECRETO N? 99.362, DE 2 DE JULHO DE 1990 (")
Declara a desnecessidade de cargos e
empregos do Quadro e Tabela Permanentes
dos órgãos que menciona e dá outras
providências.

Retificação
Na página 12701, no Anexo I,
Onde se lê:
Comissão de Valores Mobiliários (C.V.M.)
Categoria
-

Total

Advogado
Agente Executivo 11
Agente Executi vo II I
Analista
Assistente Executivo I
Auxiliar de Serviços Gerais I
Auxiliar de Serviços Gerais II
Auxiliar de Serviços Gerais III
Datilôgrafo
Inspetor

Total

04
06
09
17
03
09
01
01
01

02
53

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1395-1406. maio/jun. 1991.
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Leia-se:
Comissão de Valores Mobiliários (C.V.M.)
Total

Categoria

-

04

Advogado
Agente Executivo II
Agente Executivo UI
Analista
Auxiliar de Serviços Gerais I
Auxiliar de Serviços Gerais II
Auxiliar de Serviços Gerais lU
Datilógrafo
Inspetor

07

II
17

09
01
01
01

02
53

Total

(*) Publicado no DO de 3.7.1990 (v. Colecso das Leis. Brasília, 182(4):2553,
jul./ago. 1990).

DECRETO N? 114, DE 8 DE MAIO DE 1991 (')
Aprova a Estrutura Regimental do
Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação (FNDE), e dá outras providências.

Retificação

Na página 8650, 2~ coluna, no art. 16, onde se lê:
o., a partir de
de
de 1991.
Leia-se:
'" a partir de 10 de junho de 1991.

(*) Publicado no DO de 9.5.1991 (v. pág: 1195 deste volume).

Col. Leis Hep. Ped. Brasil, Brasília, 183(3):1395-1406, maio/jun. 1991.
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(63)

DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1991 ('I
Mantém reconhecimento de cursos e
eutorizecões nos casos que menciona e dá
outras providências.

Retificação
Na página 7729, primeira coluna, Onde se lê:
- «.298, de 3 de junho de 1941;
.299, de 3 de junho de 1941;»
Leia-se:
- «7.298, de 3 de junho de 1941;
7.299, de 3 de junho de 1941;»
Na página 7745, primeira coluna, Onde se lê:
- «34.833-A, de 18 de dezembro de 1953;»
Leia-se:
- «34.833-A, de 23 de dezembro de 1953;» e
Na página 7763, primeira coluna, Onde se lê:
- «60.459, de 13 de março de 1967;»
- «60.460, de 13 de março de 1967;»
Leia-se:
«60.458, de 13 de março de 1967;»
- «60.490, de 14 de março de 1967;».
(*) Publicado no DO de 26.4.1991 (v. Coleção das Leis. Brasília, 183(2):944,
mar./abr.1991).

(63)

DECRETO DE 25 DE ABRIL DE 1991 (')
Mantém reconhecimento de cursos e
autorizações nos casos que menciona e dá
outras providências.

Retificação
Na página 7722, 1? coluna, Onde se lê:
«21.981, de 19 de outubro de 1932;»
(*) Publicado no DO
183(2):944, mar.labr. 1991),

de

26.4.1991

(v.

Coleção

das

Leis.

Brasília.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1395-1406, maio/jun. 1991.
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Leia-se:
«21.651, de 19 de julho de 1932;"
Onde se lê:
«22.427, de I? de fevereiro de 1933;"
Leia-se:
«22.428, de I? de fevereiro de 1933;»
(11)

DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1991 (')
Ressalva os efeitos jurídicos dos atos
declaratórios de interesse social ou de utilidade pública para fins de desapropriação
ou instituição de eervídeo administrativa,
mantém autorizações para funcionamento
de empresas aos domingos e feriados, e revoga os decretos que menciona.

Retiiiceçéo
Na página 8.940, terceira coluna, Onde se lê:
«23.196, de 12 de outubro de 1933;"
Leia-se:
«22.296, de 2 de janeiro de 1933;"
(·1 Publicado no DOde 13.4.1991 (v. pág , 1329 deste volume).

(22)

DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1991 (')
Autoriza 8. Agência de Imprensa Nóvosti a instalar agência no Brasil.

Retificação
Na página 9281,

2~

coluna, no fecho e nas assinaturas,

Leia-se:
Brasília, 14 de maio de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(*1 Publicado no DO de 16.5.1991 (v. pág. 1339 deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1395-1406, maio/jun. 1991.
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Lei Complementar de 12 de junho de 1991 - Dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudenel. Publicada no DO de 13 de junho de 1991.
'. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..

1029

67· -

Lei Complementar de 13 de junho de 1991 - Dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia {Sudam}. Publicada no DO de 14 de junho de 1991.
,", . . . . . .

1031

68 -

Lei Complementar de 13 de junho de 1991 - Dispõe sobre a composição do Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus (Suframa). Publicada no DO de 14 de junho de 1991.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

1032

Lei de 31 de outubro de 1990 - Partes vetadas pelo Presidente
da República e mantidas pelo Congresso Nacional, do Projeto que
se transformou na Lei n:' 8.088, de 31 de outubro de 1990, que ..díspõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras providências». Publicada no DO
de 17 de junho de 1991.
" .. .. .. .

1035

8.184 - Lei de 10 de maio de 199f - Dispõe sobre a periodicidade dos
Censos Demográficos e dos Censos Econômicos e dá outras providências. publicada no DO de 13 de maio de 1991.

1036

LEIS

8.088

~

Lei de 14 de maio de 1991 - Dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Publicada no DO de
.................
15 de maio de 1991. ..

1037

8.186 - Lei de 21 de maio de 1991 - Dispõe sobre a complementação de
aposentadoria de ferroviários e dá outras providências. Publicada
no DO de 22 de maio de 1991.
...........

lÓ67

8.185

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1407-1430, maio/jun. 1991.
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Lei de I? de junho de 1991 - Autoriza a concessão de financiamento à exportação de bens e serviços nacionais. Publicada no
DO de 3 de junho de 1991.

1069

8.188 - Lei de 1:' de junho de 1991 - Dispõe sobre o enquadramento
dos servidores da extinta Fundação Projeto Rondon, redistribuídos para órgãos da Administração Federal direta. autarquias e
fundações públicas. Publicada no DO de 3 de junho de 1991.

1070

8.189 - Lei de 4 de junho de 1991 - Autoriza a União a doar ao Município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, o terreno que especifica. Publicada no DO de 5 de junho de 1991.

1071

8.190 - Lei de 7 de junho de 1991 - Altera a composição e a organizacão interna do Tribunal Regional do Trabalho da 5~ Região, cria
cargos e dá outras providências. Publicada no DO de 10 de junho
de 1991.
..............

1072

8.191 - Lei de 11 de junho de 1991 - Institui isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados {IPI e depreciação acelerada para máquinas, equipamentos e dá outras providências. Publicada no DO
de 12 de junho de 1991.
. . . . .......

1074

8.192 - Lei de 12 de junho de 1991 - Reajusta pensão especial concedida pela Lei n'' 5.347, de 3 de novembro de 1967, ao Dr. Speridião
Gabínio de Carvalho, revertida à viúva Ana Guimarães. Publicada no DO de 13 de junho de 1991.
....... ..

1076

8.193 - Lei de 18 de junho de 1991 - «Complernenta e introduz alterações em dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n:'
8.074, de 31 de julho de 1990).» Publicada no DO de 19 de junho de
1991.

1076

8.194 - Lei de 25 de junho de 1991 - Altera dispositivos da Lei n?
7.622, de 9 de outubro de 1987, e fixa os efetivos de Oficiais e Praças dos Quadros do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha - CAFRM. Publicada no DO de 26 de junho de 1991.

1077

8.195 - Lei de 26 de junho de 1991 - Altera a Lei n:' 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, dispondo sobre eleições diretas para Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. e dá outras providências. Publicada no DO de 27 de junho de 1991.
.

1080

8.196 - Lei de 26 de junho de 1991 - Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor
de Crê 850.000.000,00, para os fins que especifica. Publicada no
DO de 27 de junho de 1991.

1080

8.187 -

8.197 - Lei de 27 de junho de 1991 - Disciplina a transação nas causas
de interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais; dispõe sobre a intervenção da União Federal nas
causas em que figurarem como autores ou réus entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda PÚCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1407-1430, maio/jun. 1991.

1409
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blica. em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n? 6.825, de
22 de setembro de 1980, e dá outras providências. Publicada no
DO de 28 de junho de 1991.

1081

8.198 - Lei de 28 de junho de 1991 - Dispõe sobre os vencimentos, salários e demais retribuições de servidores que menciona, e dá outras providências. Publicada no DO de I? de julho de 1991.

1083

8.199 - Lei de 28 de junho de 1991 - Concede isenção do Imposto 50'
bre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis

para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como
por pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados ao
transporte escolar, e dá outras providências. Publicada no DO de
I? de julho de 1991.

1085

8.200 - Lei de 28 de junho de 1991 - Dispõe sobre a correção monetária das demonstrações financeiras para efeitos fiscais e societários. Publicada no DO de 29 de junho de 1991.

1087

8.201 - Lei rle 29 de junho de 1991 - Prorroga o prazo a que se refere o
artigo I? das Leis n? 8.056, de 28 de junho de 1990, e n:' 8.127, de
20 de dezembro de 1990. Publicada no DO de I? de julho de 1991.

1090

MEDIDAS PROVISORIAS
296 -

Medida Provisória de 29 de maio de 1991 - Altera a remuneração dos funcionários civis e militares da União e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de maio de 1991.

1091

297 -

Medida Provisória de 28 de junho de 1991 - Dispõe sobre os impostos e contribuições federais, disciplina a utilização de cruzados
novos, dá nova redação ao art. 9? da Lei n'' 8.177, de I? de março
de 1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de junho
de 1991.

1098

DECRETOS LEGISLATIVOS
101 -

Decreto Legislativo de 6 de maio de 1991 - Aprova as Contas do
Governo da República, relativas ao exercício financeiro de 1988.
Publicado no DO de 7 de maio de 1991.

1107

102 -

Decreto Legislativo de 15 de maio de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Canaã de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Cariacíca,
Estado do Espírito Santo. Publicado no DO de 16 de maio de
1991.

1.108

103 -

Decreto Legislativo de 29 de maio de 1991 - Aprova a indicação,
por parte do Presidente da República, de membro efetivo da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatizacão. Publicado no DO de 31 de maio de 1991.

1108
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104 -

Decreto Legislativo de 4 de junho de 1991 - Aprova o texto do
Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial, CientíficoTecnológica, Técnica e Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana,
em Roma, a 17 de outubro de 1989. Publicado no DO de 5 de junho
de 1991.
............
...............

1109

105 -

Decreto Legislativo de 5 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 10 de agosto de 1989, a concess.âo
da Rauland Publicidade e Negócios Ltda., outorgada através do
Decreto n:' 83.635, de 27 de junho de 1979, para explorar, na Cidade de Castanhal, Estado do Pará, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média. Publicado no DO
de 6 de junho de 1991.

IllO

106 -

Decreto Legislativo de 6 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 10 de agosto de 1988, a concessão
da Rádio Santelenense Ltda. outorgada através do Decreto n:'
81.908, de 10 de' julho de 1978, para explorar, na Cidade de Santa
Helena de Goiás, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média. Publicado no DO
de 7 de junho de 1991.

IllO

107 -

Decreto Legislativo de 6 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Empresa de Televisão João Pessoa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade
de João Pessoa, Estado da Paraíba. Publicado no DO de 7 de junho de 1991.

1111

108 -

Decreto Legislativo de 6 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Jornal de Ubatã Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Ubatã, Estado
da Bahia. Publicado no DO de 7 de junho de 1991.

1112

109 -

Decreto Legislativo de 6 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Radiodifusão Carvalho & Martins Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 'na Cidade de Itajobi , Estado de São Paulo. Publicado no DO de 7 de junho de 1991.
.. . . .
.
....
.

1112

110 -

Decreto Legislativo de 6 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Radiodifusora Resplendor Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de excluslvidêde. serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Resplendor, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 7 de junho de 1991.

1113

111 -

Decreto Legislativo de 6 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Líder Rádio e Televisão Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Uber-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1407-1430, maio/jun . 1991.
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Iândia, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 7 de junho
de 1991.

1114

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Tropical AM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na Cidade de Luziânia,
Estado de Goiás. Publicado no DO de 10 de junho de 1991.

1114

113 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 20 de fevereiro de 1985, a concessão
da Sociedade Rádio Blumenau Ltda. outorgada através do Decreto n:' 55.206, de 14 de dezembro de 1964, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Publicado no
DO de 10 de junho de 1991.

1115

114 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 17 de novembro de 1988, a concessão da Rádio Vanguarda do Vale do Aço Ltda. outorgada através
do Decreto n:' 82.317, de 25 de setembro de 1978, para explorar, na
Cidade de Ipatinga, Estado de Minas Gerais. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média. Publicado no DO de 10 de junho de 1991.
. .. .. .....
... ... ...

1116

115 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Cultura de Quixadá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Quixadá, Estado do Ceará. Publicado no DO de 10 de junho de
1991.

1116

116 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 8 de fevereiro de 1988, a concessão
da Rádio Difusora de Três Passos Ltda. outorgada através do Decreto n:' 61.818, de 4 de dezembro de 1967, para explorar, na Cidade de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média: Publicado no DO de 10 de junho de 1991.

1117

117 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova a conceseão outorgada à Rádio Girué Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Gírué, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 10 de junho de 1991. .. . . . . . . . . . . . . . . .
...........................

1118

118 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Cidade FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 10 de junho de
1991.
.
.

1118

119 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Rainha FM Ltda. para explorar, pelo

112 -

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1407-1430. maio/jun. 1991.

1412
Págs.
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 10 de
junho de 1991.

1119

120 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 19 de maio de 1987, a concessão da
Rádio Educação e Cultura de Sertãozinho Ltda. outorgada através
da Portaria n:' 366. de 2 de maio de 1977. para explorar, na Cidade
de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. Publicado no
DO de 10 de junho de 1991.
.. .........

1120

121 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 30 de julho de 1985, a concessão da
Rádio A Tribuna de Santos Ltda. outorgada através do Decreto
n:' 55.874, de 29 de março de 1965 para explorar, na Cidade de
Santos, Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. Publicado no DO de 10
de junho de 1991.
.........
..... .......

1120

122 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Níquelândia Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Niquelàndia, Estado de Goiás. Publicado no DO de 10 de' junho de
1991.
...............

1121

123 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Jornal de São José dos Quatro Marcos
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de São José dos Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso. Publicado no DO de 7 de junho de 1991. .. . . . . . . . . .
..............

1122

124 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova, a partir de 3 de janeiro de 1989, a permissão outorgada à
Rádio Cultura de Assis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Assis, Estado de São Paulo. Publicado
no DO de 10 de junho de 1991.

1122

125 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga à RBS TV Santa Rosa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na Cidade de Santa Rosa, Estado
do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 10 de junho de 1991.

1123

126 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Energia FM de 'I'remembé Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de 'I'remembé. Estado de São Paulo. Publicado no DO de 10 de junho de 1991.

1124

127 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 29 de dezembro de 1988, a conces-
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são da Rádio Ituporanga Ltda. outorgada através da Portaria n:'
1.358, de 22 de dezembro de 1978, para explorar, na Cidade de Ituporanga. Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média. Publicado no DO
de la de junho de 1991.
. . .......

1124

128 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Rubiataba Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Rubiat.aba, Estado de Goiás. Publicado no DO de 10 de junho de
1991. ..
...........
.. .. .. ......

1125

129 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Televisão Vanguarda Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná. Publicado no DO de 10 de
junho de 1991.
. ..........
.. . . . . . ......... ... .......

1126

130 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova, de acordo com o § 3? do art. 33 da Lei n:' 4.117, de 27 de
agosto de 1962, por dez anos, a partir de 16 de março de 1989, a
permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Florianópolis
Ltda. através da Portaria n? 297, de 12 de março de 1979, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Publicado no
DO de 10 de junho de 1991.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

1126

131 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Vale do Potengi Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem dir-eito-de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de São Paulo do
Potengi, Estado do Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 10
.........................
de junho de 1991.

1127

132 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de I? de maio de 1983, a concessão da
Rádio Caraiá de Anápolis Ltda. outorgada através do Decreto n:'
44.062, de 23 de julho de 1958, para explorar, na Cidade de Anépolis, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical. Publicado no DO de 10 de junho de 1991.
.. .. .. .. .. ..

1128

133 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 25 de novembro de 1987, a concessão da Rádio Regional Ltda. outorgada através do Decreto n''
80.449, de 28 de setembro de 1977, para explorar, na Cidade de
Santo Cristo, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. Publicado no DO de 10 de junho de 1991. .........
.. .. .. .. .. .. ..

1128
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134 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que renova por dez anos, a partir de 21 de dezembro de 1989, a concessão da Rádio União de Céu Azul Ltda. outorgada através da Portaria n:' 890, de 13 de dezembro de 1979, para explorar, na Cidade
de Céu Azul, Estado do Paraná. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. Publicado no DO de
10 de junho de 1991.
... ... ...............

135 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação José Bonifácio Lafayette de An-

1129

drada para executar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de
Barbacena. Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 10 de junho de 1991.

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

1130

136 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Cultura de Castelo FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo. Publicado no DO de 10 de junho de 1991.

1131

137 -

Decreto Legislativo de 7 de junho de 1991 - Aprova o ato a que
se refere o Decreto n'' 98.476, de 6 de dezembro de 1989, que outorga concessão à Televisão Londrina Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Publicado no DO de 10 de junho de 1991.

1131

138 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Cultura FM Stéreo Som Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Inhumas, Estado de
Goiás. Publicado no DO de 12 de junho de 1991.

1132

139 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
renova, a partir de 21 de janeiro de 1987, a permissão outorgada à
Rádio Difusora de Pirassununga Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora, na Cidade de Pirassununga, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 12 de junho de 1991.

1133

140 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Modelo Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora, na cidáde de Modelo, Estado de Santa Catarina. Publicado nO DO de 12 de junho de 1991.

1133

141 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Viainhanca FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná. Publicado no DO de .12 de junho de 1991. .....

1134

142 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à S/A Correio Braziliense para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Goiânia, Estado de Golas. Publicado no DO de 12 de junho de 1991.

1135

143 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
renova, de acordo com o § 3? do art. 33 da Lei n? 4.117, de 27 de
agosto de 1962, por dez anos, a partir de 15 de outubro de 1986, a
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permissão outorgada à Rede Gaúcha -

Zero Hora de Comunica-

ções Ltda. através da Portaria n? 1.151, de 6 de outubro de 1976,
para explorar na Cidade de Brasília, Distrito Federal, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. Publicado no DO de
12 de junho de 1991.
144 -

1135

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova os atos que
outorgam permissão à Sigma Radiodifusão Ltda. e à Brasília Comunicação Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão sonora,

na Cidade de Brasília, Distrito Federal. Publicado no DO de 12 de
junho de 1991.

1136

145 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
renova, a partir de 15 de janeiro de 1989, a concessão outorgada à
Rádio Líder do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora, na Cidade de Herval D'Oeste, Estado de Santa Catarina.
Publicado no DO de 12 de junho de 1991.
......................

1137

146 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Cultura Riograndense para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Vacaria, Estado
do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 12 de junho de 1991. ..

1137

147 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Corumbá Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pires do
Rio, Estado de Goiás. Publicado no DO de 12 de junho de 1991. ..

1138

148 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à Rádio das Três Fronteiras Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Campos Sales,
Estado do Ceará. Publicado no DO de 12 de junho de 1991.

1139

149 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.. na Cidade de Coxim, Estado do Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de
12 de junho de 1991. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1139

150 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Princesa Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Itabaiana,
Estado de Sergipe. Publicado no DO de 12 de junho de 1991. .....

1140

151 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
renova por dez anos, a partir de 12 de novembro de 1989, a concessão da Rádio Humaitá Ltda. outorgada através do Decreto n:'
84.026, de 25 de setembro de 1979. para explorar na Cidade de
Campo Mourão, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média. Publicado no DO
de 12 de junho de 1991.

1141
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152 -

Decreto Legislativo de 11 de junho de 1991 - Aprova o ato que
renova, a partir de 19 de setembro de 1988, a concessão RBC Rede Bahiana de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. Publicado no DO de 12 de junho de 1991.
à

153 -

1141

Decreto Legislativo de 12 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Objetiva I Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Paraguaçu,
Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 13 de junho de
1991.

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

1142

154 -

Decreto Legislativo de 12 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga concessão à TV Santa Maria Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens. na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 13 de junho de
.. .
1991.

1143

155 -

Decreto Legislativo de 12 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Organização Radiodifusão de Cesário Lange
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de
Cesério Lange, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 13 de
junho de 1991.

1143

156 -

Decreto Legislativo de 12 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Sociedade Rural S.C. Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná. Publicado no DO de 13 de junho de 1991. ..

1144

157 -

Decreto Legislativo de 12 de junho de 1991 - Aprova os atos que
outorgam permissão à SAC - Sistema Ararense de Comunicação
Ltda. e à Rádio Centenário de Araras Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Araras, Estado de São
Paulo. Publicado no DO de 13 de junho de 1991.

1145

158 -

Decreto Legislativo de 12 de junho de 1991 - Aprova o ato que
renova, de acordo com o § 3? do art. 33 da Lei n? 4.117, de 27 de
agosto de 1962, por dez anos, a partir de 25 de outubro de 1989, a
permissão outorgada à TV Eldorado Catarinense Ltda. através da
Portaria n:' 836, de 19 de outubro de 1979, para explorar, na Cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. Publicado no DO de 13 de junho de 1991.

1145

159 -

Decreto Legislativo de 12 de junho de 1991 - Aprova o ato que
renova, a 'partir de 28 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada
à Rádio Santos Dumont Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de .Iundiaí, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 13 de junho de 1991. .....

1146

160 -

Decreto Legislativo de 12 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Sistema Horizonte de Comunicação Ltda. pa-
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r-a explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Carpina,
Estado de Pernambuco. Publicado no DO de 13 de junho de 1991.

1147

161 -

Decreto Legislativo de 14 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Clube de Mallet Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Mallet, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 17 de junho de 1991.
.

1147

162 -

Decreto Legislativo de 14 de junho de 1991 - Aprova o texto da
Convenção contra o Tráfico Il icito de Entorpecentes e de Substáncias Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro de
1988. Publicado no DO de 17 de junho de 1991. .

1148

163 -

Decreto Legislativo de 14 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Radiodifusão Broto da Serra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de David Canabarro, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 17 de
junho de 1991.
.
.

1149

164 -

Decreto Legislativo de 20 de junho de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Areia Dourada Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Cabedelo, Estado da
Paraíba. Publicado no DO de 21 de junho de 1991. .
.

1149

165 -

Decreto Legislativo de 21 de junho de 1991 - Aprova o texto do
Acordo sobre Transporte Aéreo Regular entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1988. Publicado
no DO de 24 de junho de 1991.

1150

166 - 'Decreto Legislativo de 28 de junho de 1991 - Disciplina as relações jurídicas decorrentes da rejeição da Medida Provisória n?
296, de 29 de maio de 1991. Publicado no DO de I? de julho de
1991.

1151

167 -

Decreto Legislativo de 28 de junho de 1991 - Concede homologação a ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de
papel-moeda,
no ano de 1983,
no valor de
Cr$950.000.000.00Q,OO (novecentos e cinqüenta bilhões de cruzeiros). Publicado no DO de I? de julho de 1991.

1151

RESOLUÇÚES
12 -

Resolução de 10 de maio de 1991 - Autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, destinadas ao
giro de 29.319.216 LFT-RS, com vencimento em maio de 1991. Publicada no DO de 13 de maio de 1991.
... ....................

1153

14 -

Resolução de 11 de junho de 1991 - Suspende, por inconstitucionalidade, a execução de dispositivo do Decreto-Lei n? 1.438, de
1975, na redação que lhe deu o Decreto-Lei n:' 1.582, de 1977. Publicada no DO de 12 de junho de 1991.
.. ..........

1154
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15 -

Resolução de 14 de junho de 1991 - Autoriza o Estado de São
Paulo a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas ao giro de
123.400.000 LFTP, com vencimento em junho de 1991. Publicada
no DO de 17 de junho de 1991.
..

1155

17 -

Resolução de 14 de junho de 1991 - Autoriza o desbloqueio de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul,
através da revogação do parágrafo 2? do art. I? da Resolução n:'
72, de 1990. do Senado FederaL Publicada no DO de 17 de junho
de 1991.
... ... ..... .................. ..........

1156

18 -

Resolução de 14 de junho de 1991 - Autoriza, em caráter excepcional, o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), no valor equivalente a US$60.000.000,OO (sessenta milhões de dólares norte-americanos). Publicada no DO de 17
de junho de ÚJ91. ..
... .................. ......

1157

19 -

Resolucãc de 14 de junho de 1991 - Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, temporariamente, o limite da sua
dívida mobiliária pela emissão e colocação no mercado, de Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC) destinadas ao giro de oitenta por cento das 902.741.537 LFTC
vencíveis em 01.06.91. Publicada no DO de 17 de junho de 1991. ..

1158

20 -

Resolucãc de 20 de junho de 1991 - Autoriza a União a celebrar
operação externa de natureza financeira relativa aos juros da dívida externa, junto aos bancos comerciais, devidos no período de julho de 1989 a dezembro de 1990 e dá outras providências. Publicada no DO de 24 de junho de 1991.

1159

22 -

Resolução de 29 de junho de 1991 - Autoriza o Estado do Rio de
Janeiro a elevar, temporariamente, o limite da sua dívida mobiliária, mediante emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJl. destinadas
ao giro de oitenta e quatro por cento das 80.827.002 LFTRJ,
vencíveis no segundo semestre de 1991. Publicada no DO de 2 de
julho de 1991.
.. . . ..

1163

23 -

Resolução de 29 de junho de 1991 - Re-ratifica a Resolução n'' ~,
de 1989, do Senado Federal. Publicada no DO de 2 de julho de
1991.
..
. .. ..
Resolução de 29 de junho de 1991 - Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS),
destinadas ao giro de oitenta e quatro por cento das 102.040.128
LFTRS com vencimento no segundo semestre de 1991. Publicada
no DO de 2 de julho de 1991. .....

24 -

25 -

Resolução de 29 de junho de 1991 - Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMGl, destina-
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das ao giro de oitenta e três por cento das 59.420.273 (LFTMG), e
dos 14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas Gerais (BTMG),
com vencimento no segundo semestre de 1991. Publicada no DO
de 2 de julho de 1991.
.............

1167

ATO DECLARATORIO
1 -

Ato Declaratório n:' 1 de 1991, do Presidente do Senado Federal
(Medida Provisória n:' 296, de 29 de maio de 1991). Publicado no
DO de 28 de junho de 1991.
.. ..... ...

1169

DECRETOS
109 -

Decreto de 2 de maio de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental
do Ministério da Saúde e dá outras providências. Publicado no
DO de 3 de maio de 1991.

1171

110 -

Decreto de 3 de maio de 1991 - Promulga o Acordo para Construção de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as Cidades de
São Borja e Santo Tomé, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina. Publicado no
DO de 6 de maio de 1991.
.............

1190

111 -

Decreto de 3 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n:' 2 entre o Brasil e o Uruguai. Publicado no DO de 6 de maio de 1991.
............. .... ...

1191

112 -

Decreto de 6 de maio de 1991 - Altera o Decreto n? 94.536, de 29
de junho de 1987, que regulamenta a Lei do Ensino Profissional
Marítimo. Publicado no DO de 7 de maio de 1991.
..........

1192

113 -

Decreto de 6 de maio de 1991 - Altera o Decreto n? 99.066, de 8
de março de 1990, que regulamenta a Lei n? 7.678, de 8 de novembro de 1988. Publicado no DO de 7 de maio de 1991.

1193

114 -

Decreto de 8 de maio de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental
do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), e
dá outras providências. Publicado no DO de 9 de maio de 1991 e
retificado no DO de 16 de maio de 1991.

1195

115 -

Decreto de 13 de maio de 1991 - Aprova o Regimento Interno da
Secretaria-Geral da Presidência da República. Publicado no DO
de 14 de maio de 1991.
_..............

1203

116 -

Decreto de 15 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Acordo de Complementação Econômica n'' 14,
subscrita entre o Brasil e a Argentina. Publicado no DO de 16 de
maio de 1991.
.
_. . . . .

1232

117 -

Decreto de 15 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980. subsCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1407-1430, maio/jun , 1991.
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crito entre o Brasil e o Chile (Acordo n" 3). Publicado no DO de
16 de maio de 1991.
...........
.............

1233

118 -

Decreto de 15 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Acordo para a Promoção Turística da América do Sul, subscrito
entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, o Chile, o
Equador, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela. Publicado
no DO de 16 de maio de 1991.

1234

119 -

Decreto de 16 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 18, no
Setor da Indústria Fotográfica, subscrito entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai. Publicado no DO de 17 de maio de
1991.
..

1235

120 -

Decreto de 16 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação do Décimo Nono Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 16, entre o Brasil e o Chile. Publicado no DO de 17
de maio de 1991. .. . . .

1236

121 -

Decreto de 16 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução do Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 10, no Setor da
Indústria de Máquinas de Escritório, entre o Brasil, a Argentina e
o México. Publicada no DO de 17 de maio de 1991.

1237

122 -

Decreto de 17 de maio de 1991 - Dá nova redação ao art. 41 do
Decreto n:' 99.274, de 6 de junho de 1990. Publicado no
de 20
de maio de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1238

123 -

Decreto de 20 de maio de 1991 - Aprova o Regulamento Consolidado da Comissão Nacional para Assuntos Antárticos (Conantarl.
Publicado no DO de 21 de maio de 1991.

1239

124 -

Decreto de 20 de maio de 1991 - Altera o Decreto n? 99.209, de
16 de abril de 1990. Publicado no DO de 21 de maio de 1991.

1247

125 -

Decreto de 22 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução do Primeiro Protocolo Modificativo do Acordo de Complementação Econômica subscrito entre o Brasil e a Argentina (Acordo n:' 14). Publicado no DO de 23 de maio de 1991.

1248

126 -

Decreto de 22 de maio de 1991 - Promulga a Convenção n? 162,
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a Utilização do Asbesto com Segurança. Publicado no DO de 23 de maio de
1991.
... ....... ... .. ..................... ...

1249

127 -

Decreto de 22 de maio de 1991 - Promulga a Convenção n? 161,
da Organização Internacional do Trabalho (011'), relativa aos Serviços de Saúde do Trabalho. Publicado no DO de 23 de maio de
1991. ..
..
..
.

1250

128 -

Decreto de 22 de maio de 1991 - Promulga a Convenção n? 145,
da Organização Internacional do Trabalho (011'), sobre a Continuidade do Emprego da Gente do Mar. Publicado no DO de 23 de
maio de 1991.
...... ............. ........ ..

1251

no

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3);1407-1430, maio/jun. 1991.

1421
Págs.
129 -

Decreto de 22 de maio de 1991 - Promulga a Convenção n? 159,
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Reabilitacão Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes. Publicado no
DO de 23 de maio de 1991.
.. . . . .

1252

130 -

Decreto de 22 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo de Adesão da República do Chile ao Acordo de Alcance
Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural,
Educacional e Científica, entre o Brasil, a Argentina, a Colômbia,
o Equador, o México, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela. Publicado no DO de 23 de maio de 1991.
.........

1253

131 -

Decreto de 22 de maio de 1991 - Promulga a Convenção n? 135,
da Organização Internacional do Trabalho (01'1'), sobre a Proteção
de Representantes de Trabalhadores. Publicado no DO de 23 de
maio de 1991.
....

1254

132 -

Decreto de 22 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Protocolo de Adesão da República de Cuba ao Acordo de Alcance
Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural,
Educacional e Científica, subscrito entre o Brasil, a Argentina, a
Colômbia, o México, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela.
Publicado no DO de 23 de maio de 1991. ...

1255

133 -

Decreto de 24 de maio de 1991 - Promulga a Emenda à alínea a,
do parágrafo 3, do Artigo XI, da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973. Publicado no DO de 27 de
maio de 1991.

'1256

134 -

Decreto de 24 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução do oitavo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 15. no Setor da
Indústria Químico-Farmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e o
México. Publicado no DO de 27 de maio de 1991.

1257

135 -

Decreto de 24 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução do Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16,
no Setor da Indústria Petroquímica, entre o Brasil, a Argentina, o
Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela. Publicado no DO de 27
de maio de 1991. .. . . . . . . ..

1258

136 -

Decreto de 24 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução do Vigésimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no Setor
da Indústria Pecroquímíca, subscrito entre o Brasil e a Argentina.
Publicado no DO de 27 de maio de 1991.

1259

137 -

Decreto de 27 de maio de 1991 - Institui o Programa de Gestão
das Empresas Estatais e dá outras providências. Publicado no
DO de 28 de maio de 1991.
. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .

1260

138 -

Decreto de 27 de maio de 1991 - Altera dispositivos do Decreto
n? 75.911, de 26 de junho de 1975, que fixa a lotação dos Adidos
Militares junto às representações diplomáticas no exterior. Publicado no DO de 28 de maio de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1264
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139 -

Decreto de I? de junho de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 1, no Setor
de Máquinas Estatísticas e Semelhantes, subscrito entre o Brasil,
o Chile, o México e o Uruguai. Publicado no DO de 3 de junho de
1991.

1265

140 -

Decreto de 1? de junho de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 5.
no Setor da Indústria Química, subscrito entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela. Publicado no
DO de 3 de junho de 1991.

1266

141 -

Decreto de I? de junho de 1991 - Promulga o Acordo de Cooperação Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paraguai. Publicado no DO de 3 de
junho de 1991.
... ........... ....... .. ............

1267

142 -

Decreto de 5 de junho de 1991 - Altera o Anexo II ao Decreto n?
35, de 11 de fevereiro de 1991. Publicado no DO de 6 de junho de
1991.
...............

1268

143 -

Decreto de 7 de junho de 1991 - Reduz por prazo determinado
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados. Publicado
no DO de 10 de junho de 1991. ..
..........

1272

144 -

Decreto de 14 de junho de 1991 - Promulga as Emendas à Convenção da Organização Marítima Consultiva Intergovernamental
(üMeI). Publicado no DO de 17 de junho de 1991.

1273

145 -

Decreto de 14 de junho de 1991 - Altera normas relativas à organização e funcionamento do Ministério das Relações Exteriores e
dá outras providências. Publicado no DO de 17 de junho de 1991. .

1274

146 -

Decreto de 15 de junho de 1991 - Promulga o Acordo Comercial,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino Heshemita da .Iordãnia. Publicado' no DO de 17 de junho
de 1991.

1283

Decreto de 15 de junho de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Terceiro Protocolo Adicional-ao Acordo Comercial n" 17A, no-Setor da Indústria de Refrigeração e Ar Condicionado, subscrito entre o Brasil e a Argentina. Publicado no DO de 17 de junho de
1991. ..
.
..

1283

148 -

Decreto de 15 de junho de 1991 - Promulga as Emendas à Convenção e ao Acordo Operacional da Organização Internacional de
Telecomunicações Marítimas por Satélite (INMARSAT). Publicado no DO de 17 de junho de 1991. .....
............

1284

149 -

Decreto de 15 de junho de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Instrumento Esclarecedor do Segundo Protocolo Adicional ao
Acordo Regional n:' 4, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, a
Colômbia, o Chile, o Equador, o México, o Paraguai, o Peru, o
Uruguai e a Venezuela. Publicado no DO de 17 de junho de 1991.

1285

147 -
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150 -

Decreto de 15 de junho de 1991 - Aprova a Estrutura Regimental da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de junho de 1991.

1286

151 -

Decreto de 25 de junho de 1991 - Relaciona os bens que farão
jus à isenção do IPI prevista na Lei n:' 8.191, de 11 de junho de
1991. Publicado no DO de 26 de junho de 1991.

1297

152 -

Decreto de 25 de junho de 1991 - Dispõe sobre os valores das
diárias concedidas aos militares das Forças Armadas. Publicado
no DO de 26 de junho de 1991.

1298

153 -

Decreto de 25 de junho de 1991 - Altera o Decreto n? 101, de 17
de abril de 1991, Que «Regulamenta a Lei n:' 8.167, de 16 de ianeíro
de 1991. que altera a legislação do Imposto sobre a Renda relativa
a incentivos fiscais, estabelece novas condições operacionais dos
Fundos de Investimentos Regionais e dá outras providências».
Publicado no DO de 25 de junho de 1991.

1300

154 -

Decreto de 26 de junho de 1991 - Promulga a Convenção Contra
o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas.
Publicado no DO de 27 de junho de 1991.

1301

155 -

Decreto de 27 de junho de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas nO Período 1962/80, entre
o Brasil e o Chile (Acordo n:' 3). Publicado no DO de 28 de junho
de 1991.
...... .......... .............. ..... ....

1302

156 -

Decreto de 27 de junho de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n" 15. no Setor
da Indústria Químico-Farmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e
o México. Publicado no DO de 28 de junho de 1991.

1303

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 6 de maio de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de Cr$102.65·5.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 7 de maio de 1991. ....

1304

(2) -

Decreto de 6 de maio de 1991 - Autoriza o aumento do capital social da Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobrás). Publicado
no DO de 7 de maio de 1991.

1305

(3) -

Decreto de 6 de maio de 1991 - Cassa a autorização para o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior que
menciona. Publicado no DO de 7 de maio de 1991.

1306

(4) -

Decreto de 7 de maio de 1991 - Declara ineficaz a sanção do art.
32 da Lei n:' 8.177, de I? de março de 1991. Publicado no DO de 8
..... ......... .. ...........
de maio de 1991. .....

1306

(5) -

Decreto de 7 de maio de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Marinha. crédito suplementar
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3);1407-1430. maio/jun. 1991.

1424
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no valor de Cr$5.500.000.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de maio de 1991.

1322

(6) -

Decreto de 10 de maio de 1991 - Consolida decretos de autorizações para empresas estrangeiras funcionarem no País. Publicado
no DO de 13 de maio de 1991.
.. . . . . . . .

1323

(7) -

Decreto de 10 de maio de 1991 - Consolida decretos de outorga
de concessões e de autorizações para execução dos serviços de radiodifusão sonora e dos de sons e imagens. Publicado no DO de 13
.
..
de maio de 1991. .. .

1326

(8) -

Decreto de 9 de maio de 1991 - Reabre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação, pelo saldo apurado
em 31 de dezembro de 1990, o crédito especial aberto pelo Decreto
n'' 99.856, de 20 de dezembro de 1990. Publicado no DO de 13 de
maio de 1991.
........................

1327

(9) -

Decreto de 10 de maio de 1991 - Dispõe sobre a autorização para
microfilmagem de documentos levados a registro nas Juntas Comerciais. Publicado no DO de 13 de maio de 1991.

1327

(10) -

Decreto de 10 de maio de 1991 - Revoga os Decretos que meneiona. Publicado no DO de 13 de maio de 1991.

1328

(11) -

Decreto de 10 de maio de 1991 - Ressalva os efeitos jurídicos
dos atos declaratórios de interesse social ou de utilidade pública
para fins de.desapropriacão ou instituição de servidão administrativa, mantém autorizações para funcionamento de empresas aos
domingos e feriados, e revoga os decretos que menciona. Publicado no DO de 13 de maio de 1991 e retificado no DO de 4 de junho
de 1991.

1329

(12) -

Decreto de 9 de maio de 1991 - Reabre ao Ministério da Saúde,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1990. os créditos especiais abertos pelos Decretos nvs 99.644 e 99.859. de 25.10.90 e
20.12.90, respectivamente. Publicado no DO de 14 de maio de
1991.
....... ....... .. .....
.........

1330

(13) -

Decreto de 13 de maio de 1991 - Cria, na Polícia Militar do Distrito Federal, a Sétima Companhia de Polícia Militar Independente. Publicado no DO de 14 de maio de 1991.
.

1331

(14) -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Declara de utilidade pública federal a Associação Feminina de Proteção e Combate ao Câncer/Juiz de Fora/MG e outras entidades. Publicado no DO de 15
.........................................
de maio de 1991.

1332

(15) -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Autoriza o funcionamento do
curso de Ciência da Computação da Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior em Novo Hamburgo. Publicado no DO de
..............................
15 de maio de 1991.

1333

(16) -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Autoriza o funcionamento do
curso de Farmácia da Faculdade de Ciências da Saúde de Umuarama. Publicado no DO de 15 de maio de 1991.

1334
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117) -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Autoriza o funcionamento do
Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da Faculdade Leonardo da Vindo Publicado no DO de 15 de maio de
l~l.

.

.

1335

1181 -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Autoriza o funcionamento do
curso de Fisioterapia da Faculdade de Fisioterapia de Guarulhos.
Publicado no DO de 15 de maio de 1991.
.

1335

119) -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Autoriza Waltherus Gerardus
Sanders, de nacionalidade holandesa, a adquirir imóvel rural. Publicado no DO de 15 de maio de 1991.
.

1336

120) -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Dispõe sobre o Projeto Minha
Gente, e dé outras providências. Publicado no DO de 16 de maio
de 1991. ..
...
. . . ..
.
.

1337

1211 -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Revoga os Decretos n?s
64.345/69, 66.717/70, 66.864170 e 73.685174, que instituem normas
para a contratação de serviços, objetivando o desenvolvimento da
engenharia nacional. Publicado no DO de 16 de maio de 1991. ....

1339

122) -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Autoriza a Agência de Imprensa N óvosti a instalar agência no Brasil. Publicado no DO de 16 de
maio de 1991 e retificado no DO de 17 de maio de 1991.
_.

1339

1231 -

Decreto de 21 de maio de 1991 - Dispõe sobre a execução, no
território nacional, da Resolução 687 (1991) do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Publicado no DO de 22
.
de maio de 1991

1340

Decreto de 22 de maio de 1991 - Aprova o aumento do Capital
Social da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), e dá outras providências. Publicado no DO de 23 de maio de 1991.

1341

Decreto de 24 de maio de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de Cr$27.200.oo0,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de maio de 1991.
.

1342

Decreto de 24 de maio de 1991 - Autoriza o aumento de capital
social da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrásl. Publicado
no DO de 27 de maio de 1991.
.

1343

1271 -

Decreto de 27 de maio de 1991 - Autoriza o Ministério da Justiça a publicar proposta de estatuto do índio e dá outras providências. Publicado no DO de 28 de maio de 1991.

1344

1281 -

Decreto de 31 de maio de 1991 - Altera o Decreto de 14 de maio
de 1991, o qual dispõe sobre o Projeto Minha Gente, e dá outras
providências. Publicado no DO de 3 de junho de 1991.
.

1345

1291 -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Dispõe sobre o Projeto Minha
Gente, e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de junho
de 1991.

1347

124) -

1251 -

126) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1407-1430, maio/um. 1991.
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(30) -

Decreto de 31 de maio de 1991 - Fixa, para o exercíciode 1991,
o limite global provisório das importações via Zona Franca de
Manaus e Area de Livre Comércio de Tabatinga. Publicado no DO
de 3 de junho de 1991.

1350

(31) -

Decreto de 31 de maio de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, o imóvel que menciona, situado em
área adjacente ao Parque Nacional do Iguaçu, no Município de
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. Publicado no DO de 3 de junho
de 1991.
.
...
.. .

1351

(32) -

Decreto de 31 de maio de 1991 - Dispõe sobre a proibição de
corte, beneficiamento, transporte e comercialização das espécies
florestais que especifica. Publicado no DO de 3 de junho de 1991.

1353

(33) -

Decreto de I? de junho de 1991 - Altera o Decreto de 21 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Grupo de Trabalho Nacional de
Organização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e eventos correlatos. Publicado no DO
de 3 de junho de 1991.
................

1354

(34) -

Decreto de 3 de junho de 1991 - Declara de utilidade pública federal a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/Pinhão/PR e outras entidades. Publicado no DO de 4 de junho de
1991.

1355

(35) -

Decreto .de 4 de junho de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de
servidão administrativa, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os imóveis e respectivas benfeitorias compreendidos nas
áreas de terra que menciona. Publicado no DO de 5 de junho de
1991.

1358

(36) -

Decreto de 4 de junho de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFLj, as áreas de terra que
menciona. Publicado no DO de 5 de junho de 1991.
...

1359

(37) -

Decreto de 5 de junho de 1991 - Autoriza o funcionamento do
curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas «Dr , José Antônio Garcia Coutinho.., em Pouso Alegre, Minas Gerais.
Publicado no DO de 6 de junho de 1991.
...............

1360

(38) -

Decreto de 6 de junho de 1991 - Cria Comissão Especial para
elaborar anteprojeto do novo Código Nacional de Trânsito. Publicado no DO de 7 de junho de 1991.
..........

1361

(39) -

Decreto de 6 de junho de 1991 - Outorga à empresa t:'fder Transportes Aéreos S. A. - Air Brasil concessão para explorar serviços aéreos de transporte regular de passageiros, malas postais e
carga. Publicado no DO de 7 de junho de 1991.

1362

(40) -

Decreto de 6 de junho de 1991 - Autoriza a Sociedade Civil The
Save The Children Fund a instalar-se no Brasil. Publicado no DO
de 7 de junho de 1991.

1363
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(41) -

Decreto de la de junho de 1991 - Dispõe sobre a sede da Embaixada do Brasil na República da Irlanda. Publicado no DO de 11
de junho de 1991.

1364

(42) -

Decreto de 27 de maio de 1991 - Autoriza à Associação Civil
Mônaco Aide et Présence a instalar-se no Brasil. Publicado no DO
de 12 de junho de 1991.

1364

(43) -

Decreto de 11 de junho de 1991 - Dispõe sobre o adiamento da
IX Conferência Nacional de Saúde e dá outras providências. Publicado no DO de 12 de junho de 1991.

1365

(44) -

Decreto de 11 de junho de 1991 - Concede à Eletron - Eletricidade de Rondônia Ltda. autorização para funcionar como empresa
concessionária de serviços públicos de energia elétrica. Publicado
no DO de 12 de junho de 1991.
_. . . . . . . . . . . . . . . .

1366

(45) -

Decreto de 12 de junho de 1991 - Reabre ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1990, o crédito especial aberto pelo Decreto n'' 99.892,
de 21 de dezembro de 1990. Publicado no DO de 13 de junho de
1991.
.......... ........... ... .......... ..... .....

1366

(46) -

Decreto de 12 de junho de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor de Cr$4.791.276.0oo,oo, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 13 de junho de 1991.

1367

(47) -

Decreto de 12 de junho de 1991 - Autoriza o aumento do Capital
Social da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapai. Publicado no DO de 13 de junho de 1991.

1368

(48) -

Decreto de 12 de junho de 1991 - Prorroga o prazo concernente
aos trabalhos de garimpagem na localidade de Serra Pelada. e dá
outras providências. Publicado no DO de 13 de junho de 1991.

1369

(49) -

Decreto de 13 de junho de 1991 - Reduz o Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os cigarros. Publicado no DO
de 14 de junho de 1991.
......... .. ......... ..........

1370

(50) -

Decreto de 15 de junho de 1991 - Reduz alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados. Publicado no DO de 17 de junho
de 1991.

1371

(51) -

Decreto de 15 de junho de 1991 - Aprova o relatório final das
atividades da Comissão Especial de Fiscalização e Controle da
Previdência Social, e dá outras providências. Publicado no DO de
.... ... ......... ........ ..
17 de junho de 1991.

1372

(52) -

Decreto de 19 de junho de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, áreas de terras e respectivas benfeitorias. bem como as propriedades existentes nos povoados Dores
do Paraibuna e Paraibuna. situados nos Municípios de Santos
Dumont, Ewbanck da Câmara e Antônio Carlos, no Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 21 de junho de 1991.

1373
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Decreto de 20 de junho de 1991 - Concede à empresa Esmalglass
S.A. autorização para estabelecer filial na República Federativa
do Brasil. Publicado no DO de 21 de junho de 1991.

1374

(54) -

Decreto de 19 de junho de 1991 - Outorga à empresa TNT Sava
S.A. concessão para explorar serviços aéreos de transporte regular de passageiros, malas postais e carga. Publicado no DO de 21
.............
de junho de 1991. .....

1375

(55) -

Decreto de 21 de junho de 1991 - Autoriza a Universidade Federal de Uberlândia a alienar bens imóveis de sua propriedade, situados no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Publicado no DO de 24 de junho de 1991. •....
.. ....... .

1376

(56) -

Decreto de 24 de junho de 1991 - Declara de utilidade pública
federal a Associação das Damas de Caridade/MG e outras entidades. Publicado no DO de 15 de junho de 1991.

1378

(57) -

Decreto de 24 de junho de 1991 - Declara de utilidade pública
federal a Irmandade do Divino Espírito Santo/SC e outras entidades. Publicado no DO de 25 de junho de 1991.

1381

(58) -

Decreto de 25 de junho de 1991 - Altera o Decreto n'' 97.936, de
10 de julho de 1989, que instituiu o Cadastro Nacional do Trabalhador, modificado pelo Decreto n? 99.378, de 11 de julho de 1990.
Publicado no DO de 26 de junho de 1991.

1382

(59) -

Decreto de 25 de junho de 1991 - Autoriza o aumento do capital
autorizado da Nuclebras Enriquecimento Isotópico S.A. (Nucleí}.
Publicado no DO de 26 de junho de 1991.

1383

(60) -

Decreto de 27 de junho de 1991 - Outorga à Ferro Ligas Piracicaba Ltda. concessão para o aproveitamento de energia hidráulica
no Rio Claro, localizado entre os Municípios de Cacu e Cachoeira
Alta, Estado de Goiás. Publicado no DO de 28 de junho de 1991.

1384

(61) -

Decreto de 27 de junho de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$250.000.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de junho de
1991.
.

1385

(62) -

Decreto de 28 de junho de 1991 - Institui a Comissão de Reforma Patrimonial e dá outras providências. Publicado no DO de 29
de junho de 1991.

1386

(63) -

Decreto de 28 de junho de 1991 - Institui a Comissão Técnica de
Avallacão de Projetos Ambientais. Publicado no DO de 1:' de julho de 1991.
. .... ........................

1389

(53) -

REPUBLICAÇOES

RESOLUCAO
18 -

Resolução de 14 de junho de 1991 - Autoriza, em caráter excepcional, o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar opera-

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1407-1430, maio/jun. 1991.
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cão de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). no valor equivalente a US$60.000.000,OO (sessenta milhões de dólares norte-americanos). Publicada no DO de 24
de junho de 1991. ....
............. ......... ......

1391

DECRETO NAo NUMERADO
(35) -

Decreto de 4 de junho de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de
servidão administrativa, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os imóveis e respectivas benfeitorias compreendidos nas
áreas de terra que menciona. Republicado no DO de 6 de junho de
1991. . . . . . . .
...... .............. ..

1392

RETIFICAÇOES
LEI
8.175 - Lei de 31 de janeiro de 1991 - Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1991. Publicada no DO
de I? de fevereiro de 1991 e retificada no DO de 17 de maio de
1991.
. . .. . . . . . .. . . . . ..... . . . .. .. . . . . . . . ...
Retificado no DO de 20 de maio de 1991.

1395
1401

RESOLUÇOES
5 -

Resolução de 11 de abril de 1991 - Autoriza o Governo do Estado
de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais destinadas ao giro de 23.302.464 LFT-MG, com vencimento no
período de março a junho de 1991. Publicada no DO de 12 de abril
de 1991 e retificada no DO de 3 de maio de 1991.

1402

18 -

Resolução de 14 de junho de 1991 - Autoriza, em caráter excepcional, o Governo do 'Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), no valor equivalente a US$60.000.000,OO (sessenta milhões de dólares norte-americanos). Retificada no DO de 19
de junho de 1991.
...............................

1402

DECRETOS
99.301 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1991 e retificado no DO de 11 de
junho de 1991.
. . ..

1402

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1407-1430, maio/jun. 1991.

1430
Págs.
99.303 - Decreto de 15 de junho de 1990 - Extingue cargos e empregos
do Quadro e Tabela de pessoal da extinta Fundação Nacional para
Educação de Jovens e Adultos e dá outras providências. Publicado no DO de 16 de junho de 1990 e retificado no DO de ao de maio
de 1991.

1403

99.362 - Decreto de 2 de julho de 1990 - Declara a desnecessidade de
cargos e empregos do Quadro e Tabela Permanentes dos órgãos
que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 3 de
julho de 1990 e retificado no DO de ao de maio de 1991.

1403

114 -

Decreto de 8 de maio de 1991 -

Aprova a Estrutura Regimental

do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), e
dá outras providências. Retificado no DO de 16 de maio de 1991.

1404

DECRETOS NAo NUMERADOS
(63) -

Decreto de 25 de abril de 1991 - Mantém reconhecimento de cursos e autorizações nos casos que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 26 de abril de 1991 e retificado no DO de
3 de junho de 1991. . _
: .......
Retificado no DO de 13 de junho de 1991.

1405
1405

(11)

Decreto de 10 de maio de 1991 - Ressalva os efeitos jurídicos
dos atos declaratórios de interesse social ou de utilidade pública
para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, mantém autorizações para funcionamento de empresas aos
domingos e feriados, e revoga os decretos que menciona. Retificado no DO de 4 de junho de 1991.

1406

(22) -

Decreto de 14 de maio de 1991 - Autoriza a Agência de Imprensa N óvosti a instalar agência no BrasiL Retificado no DO de 5 de
junho de 1991.
...........

1406

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):140?-1430, maio/Iun. 1991.

ÍNDICE DE ASSUNTOS

Págs.

A
ADIDO MILITAR
-

Representação diplomática.

Decreto n" 138. de 27 de maio de 1991.

1264

ADMl...NISTRACÁO INDIRETA
Imóvel - Alienação
Brasília (DF).
Decreto n? 124, de 20 de maio de 199!.

1247

AGENCIA DE IMPRENSA NOVOSTI
Instalação -

Autorização

BrasiL
(22) Decreto de 14 de maio de 1991 (publicado no DO de 16 de

maio de 19911.

)339

(Retificado no DO de 17 de maio de 1991).

AGRONOMIA
Curso - Cassação
Rondonópolis (MT).
(3) Decreto de 6 de maio de 1991.

1406

.

1306

ALBERGUE NOTURNO DE FERNANDOPOLIS
Utilidade pública
Fernandópolis (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

APAE DE AGUA DOCE
Utilidade pública
Água Doce (Se).
(57) Decreto de 24 de junho de 1991.

1381

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493. maio/jun. 1991.
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APAE DE BARRA MANSA
Utilidade pública
Rio de Janeiro.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE BOA ESPERANÇA
Utilidade pública
Espírito Santo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE CAMBÉ
Utilidade pública

Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE CARAGUATATUBA
Utilidade pública
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE COLINA
Utilidade pública
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE COSMOPOLIS
Utilidade pública
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE DESCANSO
Utilidade pública
Santa Catarina.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE DIAMANTINO
Utilidade pública
Mato Grosso.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE DIVINOPOLIS
Utilidade pública
Minas Gerais.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE DOIS VIZINHOS
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Cal. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1355

1433
Págs.

APAE DE FAXINAL
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE FEIRA DE SANTANA
Utilidade pública
Bahia.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE JARDINOPOLIS
Utilidade pública
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE JARU
Utilidade pública
Rondônia.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE JUSSARA
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE LARANJEIRAS DO SUL
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE MANDIRITUBA
Utilidade pública
Paraná.

(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE MARIALVA
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE MEDIANEIRA
Utilidade pública
Paraná.
{34} Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE NOVA LONDRINA
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1434
Pégs.

APAE DE NOVA PETROPOLIS
- Utilidade pública
Rio Grande do Sul.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE PARAGUAÇU PAULISTA
Utilidade pública
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

\355

APAE DE PEDRO II
Utilidade pública
Piauí.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

\355

APAE DE PINHALZINHO
Utilidade pública
Santa Catarina.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

\355

APAE DE PINHAO
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

\355

APAE DE PRUDENTOPOLIS
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

\355

APAE DE REALEZA
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

\355

APAE DE RENASCENÇA
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

\355

APAE DE RIBEIRAo BONITO
Utilidade pública
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

\355

APAE DE RIBEIRAO DO PINHAL
- Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

\355

CoI. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1435
Págs.
APAE DE SANTA ROSA
Utilidade pública
Rio Grande do Sul.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

.

1355

APAE DE sxo JoAO BATISTA
Utilidade pública
Santa Catarina.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE sxo JOAO DO IVAI
Utilidade pública
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE sxo JOAO DO MERITI
Utilidade pública
Rio de Janeiro.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE SAPIRANGA
Utilidade pública
Rio Grande do Sul.
(34) Decreto de 3 de junho de 199!.

1355

APAE DE TAlO
Utilidade pública
Santa Catarina.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE TA PEJARA
Utilidade pública
Rio Grande do Sul.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE TAQUARITUBA
Utilidade pública
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

APAE DE VENANCIO AIRES
Utilidade pública
Rio Grande do Sul.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3);1431-1493. maio/jun. 1991.

1436
Págs.
APAE DE XAXIM
Utilidade pública
Santa Catarina.
(34) Decreto de 3 de junho de 199!.

1355

APOSENTADORIA
Complementação
Ferroviário.
Lei n.O 8.186, de 21 de maio de 199L

1067

ÁREA DE LIVRE COMERCIO DE TABATINGA
-

Importação - Limite global.
(30) Decreto de 31 de maio de 1991.

1350

ARGENTINA
Tratado
Alcance parcial
Brasil, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e
Cuba.
Decreto n.O 132, de 22 de maio de 1991.
Alcance regional
Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai. Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 149, de 15 de junho de 1991.
Complementação econômica
Brasil.
Decreto n? 116, de 15 de maio de 199!.
Decreto n,o 125, de 22 de maio de 1991.
Construção de ponte
Brasil.
Decreto n.O 110, de 3 de maio de 199!.
Cooperação cultural e educacional
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n? 130, de 22 de maio de 1991.
Indústria
Brasil.
Decreto n? 147, de 15 de junho de 1991.
Brasil e México.
Decreto n.O 121, de 16 de maio de 1991.
Indústria fotográfica
Brasil, México e Uruguai.
Decreto n.O 119. de 16 de maio de 1991.
Indústria petroquímica
Brasil.
Decreto n? 136, de 24 de maio de 1991.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3}:1431-1493, maio/jun. 1991.

1255

1285
1232
1248

1190

1253
1283

1237
1235

1259

1437
Págs.
Brasil, Chile, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n,D 135, de 24 de maio de 1991. ....

Indústria química
Brasil, Chile, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 140, de I? de junho de 199!.
Indústria químico-farmacêutica.
Brasil e México.
Decreto n:' 134, de 24 de maio de 1991.
Decreto nf' 156, de 27 de junho de 1991.
.
Turismo
Brasil. Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.O 118, de 15 de maio de 1991.
.
ARQUITETURA
Regulamentação
Legislação - Alteração.
Lei n.O 8.195, de 26 de junho de 1991.

1258

1266
1257
1303

1234

1080

ASILO SAo VICENTE DE PAULO DE PIRAJU
Utilidade pública
Piraju (SP).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

ASSOCIAÇAO CULTURAL, ESPORTIVA E DE PROMOçAo SOCIAL DE NIPOA
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

ASSOCIAÇAO DAS DAMAS DE CARIDADE
Utilidade pública •
Poços de Caldas (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DO AUTISTA
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

ASSOCIAÇAO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MI8ERICORDIA IMACULADA CONCEIÇAO
Utilidade pública
Cândido Mata (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun.1991.

1438
Págs.

ASSOCIAÇÁO DE CULTURA E EDUCAÇAO DE RONDONOPOLIS
Pedagogia
Curso - Cassação
Rondonópolis (MT).
(3) Decreto de 6 de maio de 1991.

1306

Serviço social
Curso - Cassação
Rondonópolis 1MT).
(3) Decreto de 6 de maio de 1991.

1306

ASSOCIAÇÁO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
-

V. Apae.

ASSOCIAÇÁO EDUCACIONAL PRESIDENTE KENNEDY CULDADE DE FISIOTERAPIA DE GUARULHOS
Fisioterapia - Curso - Autorização
Guarulhos (SP).
(18) Decreto de 14 de maio de 1991.

FA-

1335

ASSOCIAÇÁO FEMININA DE PROTEÇÁO E COMBATE AO CÁNCER
Utilidade pública
Juiz de Fora (MG).
1332

(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

ASSOCIAÇÁO FILANTROPICA DO 5? DISTRITO COMENDA DOR
LEVY GASPARIAN
Utilidade pública
Três Rios (RJ).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

ASSOCIAÇÁO MADRE MARIA DE RIVIER

-

Utilidade pública
Abadiânia (GO).
(57) Decreto de 24 de junho de 1991.

ASSOCIAÇÁO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA DADE DE CIENCIAS DA SAÚDE DE UMUARAMA
Farmácia - Curso - Autorização
Umuarama (PR).
(16\ Decreto de 14 de maio de 1991

1381

FACUL-

.

ASSOCIAÇÁO PRO-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO FEDERAÇÁO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR
Ciência da Computação - Curso - Autorização
Novo Hamburgo (RS).
.
.
(15) Decreto de 14 de maio de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1334

1333

1439
Págs.
ATO INTERNACIONAL

Acordo Comercial entre o governo da República Federativa do
Brasil e o governo do Reino I-Iashemita da Jordânia.
Decreto n.O 146, de 15 de junho de 1991.
.
.

1283

Acordo Comercial n? 1. no Setor de Máquinas Estatísticas e Semelhantes, subscrito entre o Brasil, o Chile, o México e o Uruguai
Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n? 139. de I? de junho de 1991.
.
Acordo Comercial "n? 5, no Setor da Indústria Química, subscrito
entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e a Venezuela
Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n? 140, de I? de junho de 1991.
.

1266

Acordo Comercial n:' 10, no Setor da Indústria de Máquinas de
Escritório, entre o Brasil, a Argentina e o México
Sétimo Protocolo Adicional.
Decreto n.O 121, de 16 de maio de 1991.
.
.

1237

Acordo Comercial n'' 15, no Setor da Indústria QuímicoFarmacêutica, entre o Brasil, a Argentina e o México.
Decreto n? 156, de 27 de junho de 1991.
Oitavo Protocolo Adicional.
Decreto n:' 134, de 24 de maio de 1991.
.
Acordo Comercial n? 16, entre o Brasil e o Chile
Ata de Retificação do Décimo Nono Protocolo Adicional.
Decreto n" 120, de 16 de maio de 1991.

1265

1303
1257

.

1236

Acordo Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroquímica, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Uruguai e 8 Venezuela
Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n? 135, de 24 de maio de 1991.

1258

Acordo Comercial n:' 16, no Setor da Indústria Petroquímica,
subscrito entre o Brasil e a Argentina
Vigésimno Protocolo Adicional.
Decreto n? 136, de 24 de maio de 1991.
.

1259

Acordo Comercial n? 17-A, no Setor da Indústria de Refrigeração
e Ar Condicionado, subscrito entre o Brasil e a Argentina
Terceiro Protocolo Adicional.
Decreto 0.° 147, de 15 de junho de 1991.

1283

Acordo Comercial n:' 18, no Setor da Indústria Fotográfica, subscrito entre o Brasil, a Argentina, o México e o Uruguai.
Décimo Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n? 119, de 16 de maio de 1991. .
.
.

1255

Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens
nas Areas Cultural Educacional e Científica, entre o Brasil, a ArCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493. maio/jun. 1991.

1440
Págs.
gentina, a Colômbia, o Equador, o México, o Paraguai. o Peru, o
Uruguai e a Venezuela
Protocolo de Adesão da República do Chile.
Decreto n? 130, de 22 de maio de 1991.

1253

Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens
nas Areas Cultural, Educacional e Científica, subscrito entre o
Brasil, a Argentina, a Colômbia, o México, o Paraguai, o Peru, o
Uruguai e a Venezuela
Protocolo de Adesão da República de Cuba.
Decreto n.o 132, de 22 de maio de 1991.

1255

Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e o Chile
(Acordo n:' 3)
Décimo Protocolo Adicional.
Decreto n.o 117, de 15 de maio de 1991.
Decreto n.O 155, de 27 de junho de 1991.

1233
1203

Acordo de Complementação Econômica n? 2 entre o Brasil e o
Uruguai
Décimo Protocolo Adicional
Ata de Retificação.
Decreto n? 111, de 3 de maio de 1991.
..
.

1191

Acordo de Complementação Econômica n? 14, entre o Brasil e a
Argentina
Ata de Retificação.
Decreto n'' 116, de 15 de maio de 1991.

1232

Acordo de Complementação Econômica subscrito entre o Brasil e
a Argentina (Acordo n? 14)
Primeiro Protocolo Modificativo.
Decreto n.o 125, de 22 de maio de 1991.

1248

Acordo de Cooperação Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai.
Decreto n.o 141, de I? de junho de 1991.

1267

Acordo para a Promoção Turística da América do Sul, subscrito
entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, o Chile, o
Equador, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela.
Decreto n.o 118, de 15 de maio de 1991.
....

1234

Acordo para Construção de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre
as cidades de São Borja e Santo 'Tomé, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina.
Decreto n.O 110, de 3 de maio de 1991.
....

1190

Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial, CientíficoTecnológica, Técnica e Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana.
Decreto Legislativo n.o 104, de 4 de junho de 1991.

1109

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1441
Págs.
Acordo Regional n:' 4, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, a
Colômbia, o Chile, o Equador, o México, o Paraguai, o Peru. o
Uruguai, e a Venezuela
Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n? 149, de 15 de junho de 1991.
....

1285

Acordo sobre Transporte Aéreo Regular entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela.

Decreto Legislativo n.o 165, de 21 de junho de 1991.
Emendas à Convenção e ao Acordo Operacional da Organização
Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite

1150

(INMARSAT).

Decreto n" 148. de 15 de junho de 1991.

1284

B
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA
Utilidade pública
Sorocaba (SP).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

BENS IMOVEIS
Alienação
Universidade Federal de Uberlândia.
(55) Decreto de 2J de junho de 1991.

1376

BOLIVIA

Tratado
Alcance regional
Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 149, de 15 de junho de 1991.
Turismo
Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 118, de 15 de maio de 1991.

1285

1234

BONUS DO TESOURO NACIONAL
Atualização.
Lei n.O 8.088, de 31 de outubro de 1990 (publicada no DO de 17 de
junho de 1991).

1035

BRASlLIA COMUNICAÇAO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Brasília (DF).

Decreto Legislativo

n.O 144, de 11 de junho de 1991.

1136

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1442

c

Págs ,

CADASTRO NACIONAL DO TRABALHADOR
-

Legislação - Alteração.
(58) Decreto de 25 de junho de 1991.

1382

CAPITAL SOCIAL
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
(47) Decreto de 12 de junho de 1991.
.

1368

Petróleo Brasileiro (Petrobrás),
(24) Decreto de 22 de maio de 1991. ..

1341

Telecomunicações Brasileiras (Telebrás}.
(261 Decreto de 24 de maio de 1991.

1343

CARGO E EMPREGO
Desnecessidade - Declaração
Ministério do Trabalho e da Previdência Soclal.
Decreto n." 99.301, de 15 de junho de 1990 (publicado no DO de 16
de junho de 1990 e retificado no DO de 11 de junho de 1991). . .. ...

1402

Extinção
Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Educar).
Decreto n." 99.303, de 15 de junho de 1990 (publicado no DO de 16
de junho de 1990 e retificado no DO de 30 de maio de 1991).

1403

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Utilidade pública
Taquarituba (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

CEMIG
-

V. Companhia Energética de Minas Gerais.

CENSO DEMOGRÁFICO
-

Periodicidade.
Lei nf' 8.184, de 10 de maio de 1991.

1036

CENSO ECONOMICO
-

Periodicidade.
Lei n? 8.184, de 10 de maio de 1991.

1036

CENTRAIS ELBTRICAS BRASILEIRAS IELETROBRASI
- Capital social - Aumento.
(2) Decreto de 6 de maio de 1991.

1305

CENTRO DE RECUPERAÇAO BETH SHALON
Utilidade pública
Baldim (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1443
Págs .
CENTRO VOCACIONAL DE NOVA GRANADA
Utilidade pública
Nova Granada (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

CHILE
Tratado
Alcance parcial.
Decreto n" 117, de 15 de maio de 1991.
Alcance regional
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 149, de 15 de junho de 1991.
Cooperação cultural e educacional
Brasil, Argentina, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 130, de 22 de maio de 1991.
Indústria petroquímica
Brasil, Argentina, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 135, de 24 de maio de 1991.
Indústria química
Brasil, Argentina, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 140, de I? de junho de 1991.
.
Máquinas estatísticas
Brasil, México e Uruguai.
Decreto n" 139, de 1? de junho de 1991.
Renegociação das preferências outorgadas
Brasil.
Decreto n.o 155, de 27 de junho de 1991.
Turismo
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 118, de 15 de maio de 1991.

Tratado comercial
Brasil.
Decreto n? 120, de 16 de maio de 1991.

1233

1285

1253

1258
1266

1265

1302

1234

1236

CIENCIA DA COMPUTAÇAO
Curso - Autorização
Novo Hamburgo (RS).
(15) Decreto de 14 de maio de 1991.

1333

CIGARRO
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) (49) Decreto de 13 de junho de 1991.

Redução.

1370

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1444
Págs.
CNEN
- V. Comissão Nacional de Energia Nuclear.
CODIGO NACIONAL DE TRÁNSITO
Anteprojeto - Elaboração.
(38) Decreto de 6 de junho de 1991.

1361

COLOMBIA
Tratado
Alcance parcial
Brasil, Argentina, México, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e
Cuba.
Decreto n.o 132, de 22 de maio de 1991. . . . . . . . . ......... .... . .. ..
Alcance regional
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto TI.O 149, de 15 de junho de 1991.
Cooperação cultural e educacional
Brasil, Argentina, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 130, de 22 de maio de 1991.
Turismo
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n" 118, de 15 de maio de 1991.

1255

1285

1253

1234

COMISSÁO DE VALORES MOBILIA RIOS
Servidores
Disponibilidade remunerada
Alteração.
Decreto n." 99.362, de 2 de julho de 1990 (publicado no DO de 3 de
julho de 1990 e retificado no DO de 30 de maio de 1991).

1403

COMISSÁO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR DO MENOR DE TUBARÁO
Utilidade pública
Tubarão (Se).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

COMISSÁO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR ICNENI
-

Estrutura regimental.

Decreto n:' 150, de 15 de junho de 1991. ..

1286

COMISSÁO NACIONAL PARA ASSUNTOS ANTÁRTICOS ICONAN·
TAR)
-

Regulamento -

Aprovação.

Decreto n." 123, de 20 de maio de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1239

1445
Págs.
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS ICEMIG)
- Empréstimo externo.
Reeolucâo n.o 23, de 29 de junho de 1991.

1165

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ ICPFL}
Imóvel - Servidão administrativa
Itatiba (SP).
(36) Decreto de 4 de junho de 1991.

1359

COMPLEMENTACÀO ECONOMICA
Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n." 116, de 15 de maio de 1991.
Decreto 0.0 125, de 22 de maio de 1991.
Brasil x Uruguai.
Decreto n.o 111, de 3 de maio de 1991.

1232

1248
1191

COMUNIDADE DE ASSISTENCIA AOS DEPENDENTES DE DROGAS DE JACAREZINHO
Utilidade pública
.Iacareaínho (PR).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

CONFERENCIA DAS NACOES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO
Organização - Alteração.
(33) Decreto de I? de junho de 1991.

1354

CONGREGACÀO DAS IRMÀS OBLATAS DO SSM? MENINO JESUS, NO BRASIL
Utilidade pública
Braalándia (DF).
(57) Decreto de 24 de junho de 1991.

1381

CONSELHO MONETARIO NACIONAL (CMN)
-

Delegação de competência.
Lei n.O 8.201, de 29 de junho de 1991.

1090

CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
-

Delegação de competência.
Lei n.O 8.201, de 29 de junho de 1991.

1090

CONSTRUCÀO DE PONTE
Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n.o 110, de 3 de maio de 1991.

1190

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431·1493, maio/jun. 1991.

1446
Págs.

CONTAS
Presidência da República
Aprovação.
Decreto Legislativo n" 101, de 6 de maio de 1991.

1107

COOPERAÇAO CIENTlFICA
Tratado
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Peru. Uruguai e Venezuela.
Decreto n,o 130. de 22 de maio de 1991.
Brasil, Argentina, Colômbia, México. Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela e Cuba.
Decreto n." 132. de 22 de maio de 1991. . . . . . . . . . .. .

1253

1255

COOPERAÇAO CIENTIFICO-TECNOLOGICA
Tratado
Brasil x Itália.
1109

Decreto Legislativo n,o 104, de 4 de junho de 1991.
COOPERAÇAO CULTURAL
Tratado
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México. Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 130, de 22 de maio de 1991.
.
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela e Cuba.
Decreto n.o 132, de 22 de maio de 1991.
.
Brasil x Itália.
Decreto Legisletivo n? 104, de 4 de junho de 1991.

1253

1255
1109

COOPERAÇAO ECONOMICA
-

Tratado
Brasil x Itália.
1109

Decreto Legislativo n? 104, de 4 de junho de 1991.
COOPERAÇAO EDUCACIONAL
Tratado
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 130, de 22 de maio de 1991.
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela e Cuba.
Decreto n.O 132, de 22 de maio de 1991.

1253

1255

COOPERAÇAO INDUSTRIAL
-

Tratado
Brasil x Itália.
1109

Decreto Legislativo n." 104, de 4 de junho de 1991.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

183(3);1431~1493, maio/Iun.

1991.

1447
Págs.
COOPERAÇAO TECNICA
Tratado
Brasil x Itália.

Decreto Legislativo n.o 104, de 4 de junho de 1991.

1109

Brasil x Paraguai.
Decreto n.O 141, de I? de junho de 1991.

1269

.

CORREÇAO MONETARIA
-

Demonstrações financeiras.
Lei n? 8.200, de 28 de junho de 1991.

1087

CORREIO BRAZILIENSE
-

V. S.A. Correio Braailiense.

CRECHE MADRE LEONIA
Utilidade pública
Bariri (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

CRECHE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Utilidade pública
Esteio (RS).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

CRECHE SANTO ANTONIO
Utilidade pública
Barbacena (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.
CRECHE SAo VICENTE DE PAULO DE VOTORANTIM
Utilidade pública
Votorantim (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

1378

CRECHE SiNAl
Utilidade pública
Machado (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

CREDITO ESPECIAL
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(45) Decreto de 12 de junho de 1991.
.

1366

Ministério da Educação.
(8) Decreto de 9 de maio de 1991.

1327

Ministério da Saúde.
(12) Decreto de 9 de maio de 1991.

1305

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun , 1991.

1448
Págs.

CREDITO SUPLEMENTAR
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
(46) Decreto de 12 de junho de 1991.

1367

Ministério da Infra-Estrutura.
(61) Decreto de 27 de junho de 1991.

1365

Ministério da Justiça.
(1) Decreto de 6 de maio de 1991.
(25) Decreto de 24 de maio de 1991.

1304

Ministério da Marinha.
(5) Decreto de 7 de maio de 1991.

1322

Orçamento da União.
Lei n.o 8.196, de 26 de junho de 1991.

1080

1342

CRIANÇA
Assistência
The Save the Children Fund.
(40) Decreto de 6 de junho de 1991.

1363

CRUZADOS NOVOS
-

Utilização.

Medida Provisória n,o 297, de 28 de junho de 1991.

1098

CUBA
Tratado
Alcance parcial
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela.
Decreto n.o 132, de 22 de maio de 1991.

1255

CULTURA FM STBREO SOM LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Inhumas (GOl.

Decreto Legislativo n." 138. de 11 de junho de 1991.

1132

CURSO
Autorização.
(63) Decreto de 25 de abril de 1991 (publicado no DO de 26 de abril
de 1991 e retificado no DO de 13 de junho. de 1991).
Ciência da Computação
Novo Hamburgo (RS).
(15) Decreto de 14 de maio de 1991. .
Farmácia
Umuarama (PR).
(16) Decreto de 14 de maio de 1991.
Ensino superior.
Col. Leis Rep. Ped. Brasil,Brasília, 183(3):1431-1493. main/jun. 1991.

1389

1333

1334

1449
Págs.

(63) Decreto de 25 de abril de 1991 (publicado no DO de 26 de abril
de 1991 e retificado no DO de 3 de junho de 1991).
Enfermagem
Pouso Alegre (MG).
(37) Decreto de 5 de junho de 1991.
Fisioterapia
Guarulhos (SP).
1181 Decreto de 14 de maio de 1991. .. . . . . . . . . . .
Tecnologia em Processamento de Dados

São Paulo (SP).
(17) Decreto de 14 de maio de 1991.

1389

1360

1335

1335

D
DECRETO
Revogação.
(10) Decreto de 10 de maio de 1991.
(11) Decreto de 10 de maio de 1991 (publicado no DO de 13 de
maio de 1991 e retificado no DO de 4 de junho de 1991).
(21) Decreto de 14 de maio de 1991.

1328
1329
1339

DEFICIENTE
-

Decreto n? 129, de 22 de maio de 1991.

1252

DEFICIENTE F1SICO
Automóvel
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - Isenção.
Lei n.o 8.199, de 28 de junho de 1991.

1085

DESAPROPRIAÇAO
Ato declaratório - Efeitos jurídicos - Ressalva.
(11) Decreto de 10 de maio de 1991 (publicado no DO de 13 de
maio de 1991 e retificado no DO de 4 de junho de 1991).
Imóvel
Aracás. São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé (BA).
(35) Decreto de 4 de junho de 1991 (publicado no DO de 5 de junho
de 1991).
. . . . . . . . . . . . . ..........•.
(Republicadc no DO de 6 de junho de 1991).
Foz do Iguaçu (PR).
(31) Decreto de 31 de maio de 1991.
......
Imóvel rural
Antônio Carlos, Ewbanck da Cámara e Santos Dumont (MG).
(52) Decreto de 19 de junho de 1991.
..............

1406

1358
1392
1351

1373

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/Iun. 1991.

1450
Pãgs.

DESESTATIZAÇAü
Programa Nacional de Desestat.iaacão
Comissão Diretora - Membro - Nomeação.
Decreto Legislativo nf' 103, de 29 de maio de 1991.

1I08

DESINDEXAÇAO
(4) Decreto de 7 de maio de 1991..

1306

DISPONIBILIDADE REMUNERADA
Servidores
Comissão de Valores Mobiliários.
Decreto n.O 99.362. de 2 de julho de 1990 (publicado no DO de 3 de
julho de 1990 e retificado no DO de 30 de maio de 1991).

1403

DIVIDA EXTERNA
Resolução n.O 20, de 20 de junho de 1991.

1I59

E
EDUCANDARIO DOM SILVERIO
Utilidade pública
Cataguases (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

EDUCAR
- V. Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos.
ELETROBRAS
- V. Centrais Elétricas Brasileiras.
ELETRON - ELETRICIDADE DE RONDONIA LTDA.
- Energia elétrica - Concessionária.
(44) Decreto de 11 de junho de 1991.

EMBAIXADA
Sede
Embaixada do Brasil na República da Irlanda.
(41) Decreto de 10 de junho de 1991.

1366

1364

EMBRAPA
- V. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA IEMBRAPAI
Capital social.
(47) Decreto de 12 de junho de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1368

1451
Pégs.

EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
João Pessoa (PEj.
Decreto Legieletivo n? 107, de 6 de junho de 1991.

1111

EMPRESA ESTRANGEIRA
Funcionamento no Brasil
Autorização.
(6) Decreto de 10 de maio de 1991.
(42) Decreto de 27 de maio de 1991.
(53) Decreto de 20 de junho de 1991.

.

1323
1364

1374

EMPRESA PUBLICA

-

Programa de Gestão das Empresas Estatais - Instituição.
n'' 137, de 27 de maio de 1991.
.

Decreto

1260

EMPRESTIMO EXTERNO
-

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).
Resoluceo n,o 23, de 29 de junho de 1991.

1340

ENERGIA ELETRICA
Concessionária
ELETRON - Eletricidade de Rondônia Ltda.
(44) Decreto de 11 de junho de 1991.

13ô6

ENERGIA FM DE TREMEMBE LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Tremembé (SP).

Decreto Legislativo n.o 126, de 7 de junho de 1991.

1124

ENERGIA HIDRAULICA
Aproveitamento
Cachoeira Alta e Caçu (GOl.
(60) Decreto de 27 de junho de 199!.

1384

ENFERMAGEM
Curso - Autorização
Pouso Alegre (MG).
(37) Decreto de 5 de junho de 1991.

13ôO

ENGENHARIA
Contratação de serviços
Revogação.
(21) Decreto de 14 de maio de 199!.

1339

Regulamentação
Legislação - Alteração.
Lei n? 8.195. de 26 de junho de 1991.

lOBO

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493. maio/jun. 1991.

1452
Págs.
ENSINO PROFISSIONAL MAR1TIMO
-

Legislação -

Alteração.

Decreto n? 112, de 6 de maio de 1991.

1192

ENSINO SUPERIOR
Curso - Autorização.
(63) Decreto de 25 de abril de 1991 (publicado no DO de 26 de abril
de 1991 e retificado no DO de 3 de junho de 1991).

ENTIDADE FEMININA ICARENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Utilidade pública
Icara (Se).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1389

1378

ENTORPECENTE
-

Tratado.

Decreto Legislativo n.o 162, de 14 de junho de 1991.

1148

EQUADOR

Tratado
Alcance regional
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, México, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.O 149, de 15 de junho de 1991.
Cooperação cultural e educacional
Brasil, Argentina, Chile. Colômbia, México, Paraguai, Peru. Uruguai e Venezuela.
Decreto n." 130, de 22 de maio de 1991.
Turismo
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n? 118, de 15 de maio de 1991.

1285

1253

1234

ESMALGLASS S.A.
Funcionamento no Brasil
Autorização.
(53) Decreto de 20 de junho de 1991.

1374

ESTATUTO DO INDIO
Anteprojeto
Publicação - Autorização.
(27) Decreto de 27 de maio de 1991.

1344

EXERCICIO FINANCEIRO 1991
Orçamento da União.
Lei n" 8.175, de 31 de janeiro de 1991 (publicada no DO de 1? de
fevereiro de 1991 e retificada no DO de 17 de maio de 1991).
(Retificada no DO de 20 de maio de 1991).·

1395
1401
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1453
Págs.

EXPLORAÇAO FLORESTAL
-

Proibição
(32) Decreto de 31 de maio de 1991.

1353

EXPORTAÇAO
Financiamento - Concessão.
Lei n." 8.187, de I? de junho de 1991.

1069

F
FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DE RONDONOPOLIS
Agronomia
Curso - Cassação
Rondonópolis (MT).
(31 Decreto de 6 de maio de 1991.

1306

Medicina Veterinária
Curso - Cassação.
(3) Decreto de 6 de maio de 1991.

1306

FARMACIA
Curso - Autorização
Umuarama (PR).

(16) Decreto de 14 de maio de 1991.

FAUNA
- Tratado.

Decreto n." 133, de 24 de maio de 1991.

1334

1256

FERRO LIGAS PIRACICABA LTDA.
Energia hidráulica
Aproveitamento
Cachoeira Alta e Cacu (GOl.
(60) Decreto de 27 de junho de 1991.

1384

FERROVIARIO
Aposentadoria
Complementação.
Lei n.o 8.186. de 21 de maio de 1991.

1067

FISIOTERAPIA
Curso - Autorização
Guarulhos (SP).
(18) Decreto de 14 de maio de 1991.

1355

FLORA
Tratado.

Decreto n.o 133, de 24 de maio de 1991.

1256

Colo Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1454
Pégs.

FNDE
- V. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.
FORÇAS ARMADAS
-

Diárias -

Valores.

1298

Decreto n." 152, de 25 de junho de 1991.
FUNDAÇAO ARAÇATUBENSE DE PROMOÇAO SOCIAL
Utilidade pública
Araçatuba (SP).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

.

FUNDAÇAO CULTURAL RIOGRANDENSE
Radiodifusão
Concessão
Vacaria (RS).
Decreto Legieletivo n" 146. de 11 de junho de 1991.

1137

FUNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE VALE DO SAPUCAÍ FACULDADE DE CIENCIAS MBDICAS DR .rose ANTONIO
GARCIA COUTINHO
Enfermagem - Curso - Autorização
Pouso Alegre lMG).
(37) Decreto de 5 de junho de 1991.

1360

FUNDAÇAO DOLORES LUSTOSA
Utilidade pública
Fortaleza (CEI.
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

FUNDAÇAo DR. JOAO PENIDO BURNIER
Utilidade pública
Campinas (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991

.

FUNDAÇAo HOSPITALAR DE ASTORGA
Utilidade pública
Astorga (PR1.
(56) Decreto de 24 de junho de 1991

.

FUNDAÇAO JOSB BONIFACIO LAFAYETTE DE ANDRADA
- Radiodifusão
Concessão
Barbacena (MG).
Decreto Legislativo n:' 135, de 7 de junho de 1991.
FUNDAÇAo MEDICO-SOCIAL RURAL DE TRAJANO DE MORAIS
- Utilidade pública
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1378

1378

1I30

1455
Págs.
Trajano de Morais (RJ).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

FUNDACÀO NACIONAL PARA EDUCACÀO DE JOVENS E ADULTOS (EDUCAR)
Cargo e emprego -

Extinção.

Decreto n.o 99.303, de 15 de junho de 1990 (publicado no DO de 16

de junho de 1990 e retificado no DO de 30 de maio de 1991).

1403

FUNDACAO PROJETO RONDON
- Servidores - Enquadramento.
Lei n.o 8.188. de I? de junho de 1991.
FUNDO NACIONAL DO
(FNDE)

DESENVOLVIMENTO DA

1070
EDUCACÀO

Estrutura regimental.

Decreto n.o 114,' de 8 de maio de 1991 (publicado no DO de 9 de
maio de 19911.
(Retificado no DO de 16 de maio de 1991).

1195
1404

FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGIONAIS
Imposto de renda.

Decreto n.o 153, de 25 de junho de 1991.

1300

G
GARIMPAGEM
Serra Pelada
Prazo - Prorrogação.
(48) Decreto de 12 de junho de 1991.

1369

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais Emissão.
Resoluçiio n.o 5, de 11 de abril de 1991 (publicada no DO de 12 de
abril de 1991 e retificada no DO de 3 de maio de 1991).
Resolução n.o 25, de 29 de junho de 1991. .. . .. .

1402
1167

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
-

Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina Emissão.
Resolução nr 19, de 14 de junho de 1991.

1158

GOVERNO DO ESTADO DE SÀO PAULO
-

Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo são.
Resolução n.o 15, de 14 de junho de 1991.

Emis1155
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1456
Págs.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
Limite - Elevação.
Resolução n.o 22, de 29 de junho de 1991.

1163

Operação financeira.

Resolução n" 18, de 14 de junho de 1991 (publicada no DO de 17 de
junho de 1991).
(Retificada no DO de 19 de junho de 1991).
(Republicada no DO de 24 de junho de 1991).

1155

HOl
1391

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul Emissão.
Resolução n" 12, de 10 de maio de 1991.
Resolução n.O 24, de 29 de junho de 1991.

1153
1166

H
HOSPITAL SANTO ANTONIO
Utilidade pública
Peçanha (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

I
IMOVEL
-

Alienação
Brasília (DF).
Decreto n:' 124, de 20 de maio de 1991.

1247

Desapropriação
Foz do Iguaçu (PR).
(31) Decreto de 31 de maio de 1991.

1351

Desapropriação ou servidão administrativa
Aracas, São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé (BA).
(35) Decreto de 4 de junho de 1991 (publicado no DO de 5 de junho
de 1991).
.
.
(Republicado no DO de 6 de junho de 1991).

1358
1392

Doação
Patrocínio (MG).
Lei nr 8.189, de 4 de junho de 1991.

1071

Servidão Administrativa
Itatiba (SP).
(36) Decreto de 4 de junho de 1991.

1359
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1457
Pégs
IMOVEL RURAL
Aquisição

Waltherus Gerardus Sanders
Paracatu (MG).
(9) Decreto de 14 de maio de 1991.
Desapropriação
Antônio Carlos, Ewbanck da Câmara e Santos Dumont (MG).
1521 Decreto de 19 de junho de 1991.

1336

1373

IMPORTAÇAO
Limite global
Area de Livre Comércio de 'I'abatinga.
(SO) Decreto de 31 de maio de 1991
Zona Franca de Manaus.
(30) Decreto de 31 de maio de 1991

.

1350

.

1350

IMPOSTO
Transporte rodoviário
Legislação - Suspensão.
Resolução n," 14, de 11 de junho de 1991.

1154

IMPOSTO DE RENDA
-

Lei n." 8.200. de 28 de junho de 1991.

1087

Fundos de Investimentos Regionais.
Decreto n.o 153, de 25 de junho de 1991.

1300

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IIPII
Alíquota - Redução.
Decreto n.o 143, de 7 de junho de 1991.
(50) Decreto de 15 de junho de 1991.
Bens - Isenção.
Decreto n." 151, de 25 de junho de 1991.

1272
1371
1297

Cigarro
Alíquota - Redução.
(49) Decreto de 13 de junho de 1991.

1370

Isenção.
Lei n? 8.191, de 11 de junho de 1991.
Lei n? 8.199, de 28 de junho de 1991.

1074
1085

INDIO
-

Estatuto do índio - Anteprojeto.
(27) Decreto de 27 de maio de 1991.

1344

INDÚSTRIA
Tratado
Brasil e Argentina.
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(3);1431-1493, maio/jun. 1991.

1458
Págs.

Decreto n,o 147, de 15 de junho de 1991.

1283

Brasil, Argentina e México.
Decreto n:' 121, de 16 de maio de 1991.

1237

INDÚSTRIA FOTOGRAFICA
-

Tratado
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n.O 119, de 16 de maio de 1991.

1235

INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n.O 136. de 24 de maio de 1991.
Brasil, Argentina, Chile. México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n,O 135, de 24 de maio de 1991.

1259
1258

INDÚSTRIA QUÍMICA
-

Tratado
Brasil, Argentina, Chile. México, Uruguai e Venezuela.

Decreto n." 140, de I? de junho de 1991.

1266

INDUSTRIA QUlMICO-F ARMACEUTICA
- Tratado
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.O 134, de 24 de maio de 1991.
Decreto n.O 156, de 27 de junho de 1991.

1257
1303

INSTITUIÇAO PIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Utilidade pública
Belém (PAI.
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

INSTITUTO ABELHINHA FACEIRA
Utilidade pública
Rio de Janeiro (RJ).
(57) Decreto de 24 de junho de 1991.

1381

INSTITUTO DE PROMOÇAO DO MENOR DE SUMARE
Utilidade pública
Sumaré (SP).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.
.
INSTITUTO LEONARDO DA VINCI DA VINCI

1332

FACULDADE LEONARDO

Tecnologia em Processamento de Dados - Curso - Autorização
São Paulo (SP).
(17) Decreto de 14 de maio de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maió/jun. 1991.

1335

1459
Pégs.
IPI
V. Imposto sobre Produtos Industrializados.

IRLANDA
-

Embaixada brasileira -

Sede.

(41) Decreto de 10 de junho de 1991.

1364

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO
Utilidade pública
Florianópolis (Se).
(57) Decreto de 24 de junho de 1991.

1381

ITALIA
Tratado
Cooperação científico-tecnológica. cultural, econômica, industrial
e técnica.
Decreto Legislativo n" 104, de 4 de junho de 1991.

1109

J
JORDAN IA
-

Tratado comercial
Brasil.
Decreto 0.° 146, de 15 de junho de 1991.

1283

JUNTA COMERCIAL

Microfilmagem.
(9) Decreto de 10 de maio de 1991.

1327

K
KUWAIT
Soberania.
(23) Decreto de 21 de maio de 1991.

1340

L
LAR DO ALVORECER CRISTAo
Utilidade pública
Pinheiros (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

LAR ESPIRITA MONTEIRO LOBATO
Utilidade pública
Cuiabá (MT).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1460
Pags.
LAR HlLARIO SILVA

Utilidade pública
São Paulo (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Governo do Estado de Minas Gerais.
Resolução n.O 5, de 11 de abril de 1991 (publicada no DO de 12 de
abril de 1991 e retificada no DO de 3 de maio de 1991).
Resolução n." 25, de 29 de junho de 1991. ...

1402
1167

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

-

Governo do Estado de Santa Catarina.
Resolução n~ 19, de 14 de junho de 1991. .

1158

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE sxo PAULO

-

Governo do Estado de São Paulo.
Resolução n.o 15, de 14 de junho de 1991.

1155

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Limite -

Resolução

Elevação.
n~ 22, de 29 de junho de 1991.

LETRAS FINANCEIRAS
GRANDE DO SUL

1163

DO TESOURO DO ESTADO

DO RIO

Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Resolução n." 12, de 10 de maio de 1991.
Desbloqueio.
Resolução n? 17, de 14 de junho de 1991.

-

1153
.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Resolução n," 24, de 29 de junho de 1991.

1156
1166

LíDER RAmo E TELEVISAO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Uberlândia (MG).

Decreto Legislativo n? 111, de 6 de junho de 1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1114

1461
Págs.

LIDER TRANSPORTES AEREOS S.A. - AIR BRASIL
Transporte aéreo
Exploração - Concessão.
(39) Decreto de 6 de junho de 1991.

1362

M
MAQUINAS ESTATISTICAS

Tratado
Brasil, Chile, México e Uruguai.

1265

Decreto n.o 139, de P de junho de 1991.
MARINHA MERCANTE
Ensino Profissional Marítimo
Legislação - Alteração.
Decreto n.o 112, de 6 de maio de 1991.

1192

MEDICINA VETERINÀRIA
Curso - Cassação
Rondonópolis (MT).
(3) Decreto de 6 de maio de 1991.

1306

MEDIDA PROVISORIA

-

N? 296 - Insubsistente.
Ato Declaratório n? 1, de 27 de junho de 1991.

1169

MEIO AMBIENTE
Comissão Técnica de Avaliação de Projetos Ambientais tuição.
(63) Decreto de 28 de junho de 1991.

Insti-

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
Organização - Alteração.
(33) Decreto de I? de junho de 1991.

1389

1354

MENOR CARENTE

-

Projeto Minha Gente.
(20) Decreto de 14 de maio de 1991.

1337

MEXICO
Tratado
Alcance parcial
Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela
e Cuba.
Decreto n.o 132, de 22 de maio de 1991. ...
Alcance regional
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai,

1255

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1462
Paga.
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n." 149, de 15 de junho de 1991.
Cooperação cultural e educacional
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n." 130, de 22 de maio de 1991.

Indústria
Brasil e Argentina.
Decreto n? 121. de 16 de maio de 1991.
Indústria fotográfica
Brasil, Argentina e Uruguai.
Decreto n.o 119, de 16 de maio de 1991.
Indústria petroquímica
Brasil, Argentina, Chile. Uruguai e Venezuela.
Decreto n." 135, de 24 de maio de 1991.
Indústria química
Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela.
Decreto n,o 140, de I? de junho de 1991.
Indústria químico-farmacêutica
Brasil e Argentina.
Decreto n.o 134, de 24 de maio de 1991.
Brasil e Argentina.
Decreto n.o 156, de 27 de junho de 1991.
Máquinas estatísticas
Brasil, Chile e Uruguai.
Decreto n.o 139, de I? de junho de 1991.

MICROFILMAGEM
Documentação
Junta comercial.
(9) Decreto de 10 de maio de 1991.

1285

1253

1237

1235

1258

1266

1257

1303

1265

1327

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
-

Crédito suplementar.
(46) Decreto de 12 de junho de 1991.

1367

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
- Crédito especial.
(45) Decreto de 12 de junho de 1991.

1366

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÁO
- Crédito especial.
(8) Decreto de 9 de .naio de 1991.

1327

MINISTÉRIO DA INFRA· ESTRUTURA
Crédito suplementar.
(61) Decreto de 27 de junho de 1991.

1385

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1463
Págs.

Estrutura regimental
Alteração.
Decreto n.o 142, de 5 de junho de 199!.

1268

MINISTERIO DA JUSTIÇA
Crédito suplementar.
(1) Decreto de 6 de maio de 199!.
(25) Decreto de 24 de maio de 1991.

13M
1342

MINISTERIO DA MARINHA
-

Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha Lei n.o 8.194, de 25 de junho de 1991.
'

-

Crédito suplementar.
(5) Decreto de 7 de maio de 1991.

Efetivo.
.

1077
1322

MINISTERIO DA SAÚDE
Crédito especial.
(12) Decreto de 9 de maio de 199!.

1330

Estrutura regimental.
Decreto n." 109, de 2 de maio de 199!.

1171

MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
Organização e funcionamento
Normas - Alteração.
Decreto n." 145, de 14 de junho de 1991.

1274

MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL
Cargo e emprego
Desnecessidade - Declaração.
Decreto n." 99.301, de 15 de junho de 1990 (publicado no DO de 16
de junho de 1990 e retificado no DO de 11 de junho de 1991).

1402

MONACO AIDE ET PRESENCE
Funcionamento no Brasil
Autorização.
(42) Decreto de 27 de maio de 1991.

1364

N
NAÇOES UNIDAS
-

Resolução n:' 687.
(23) Decreto de 21 de maio de 1991.

1340

IX CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE
(43) Decreto de 11 de junho de 1991.

1365

NUCLEBRAS ENRIQUECIMENTO ISOTOPICO S.A. (NUCLEI)
Capital autorizado.
1591 Decreto de 25 de junho de 1991.

1383

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maío/Iun. 1991.

1464
Pégs.
NUCLEI
-

V. Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S.A.

o
OPERAÇÁO FINANCEIRA
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Resolução n." 18, de 14 de junho de 1991 (publicada no DO de 17 de
junho de 1991).
(Retificada no DO de 19 de junho de 1991).
(Republicada no DO de 24 de junho de 1991).

1157
1402
1391

ORÇAMENTO DA UNIÁO
Crédito suplementar.

-

Lei n." 8.196, de 26 de junho de 1991.

1080

Diretrizes - Alteração.
Lei n." 8.193. de 18 de junho de 1991.

1076

Exercício. Financeiro 1991.
Lei n," 8.175, de 31 de janeiro de 1991 (publicada no DO de I? de
fevereiro de 1991 e retificada no DO de 17 de maio de 1991).
(Retificada no DO de 20 de maio de 1991).

1395
1401

ORGANIZAÇÁO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OITI
Convenção n:' 135.

Decreto n:> 131, de 22 de maio de 1991.
-

Convenção n'' 145.

Decreto n." 128, de 22 de
Convenção n? 159.
Decreto nf' 129, de 22 de
Convenção n:' 16l.
Decreto nf' 127, de 22 de
- Convenção n" 162.
Decreto nf' 126, de 22 de

1254

maio de 1991.

1251

maio de 1991.

1253

maio de 1991.

1250

maio de 1991.

1249

ORGANIZAÇÁO JUDICIARIA
-

Distrito Federal e Territórios.
Lei n.O 8.185, de 14 de maio de 1991.

1037

ORGANIZAÇÁO MARITIMA CONSULTIVA INTERGOVERNAMENTAL
-

Convenção.
Decreto nf' 144, de 14 de junho de 1991.

ORGANIZAÇÁO RADIODIFUSÁO DE CESARIO LANGE LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Cal. Leis Rep.Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/fun. 1991.

1273

1465
Págs.

Cesárto Lange (SP).
Decreto Legieletívc n? 155, de 12 de junho de 1991.

1143

p
PAPEL-MOEDA
Emissão
Homologação.
Decreto Legieletivo n? 167, de 28 de junho de 1991.

PARAGUAI
Tratado
Alcance parcial
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Venezuela e
Cuba.
Decreto n? 132, de 22 de maio de 1991.
Alcance regional
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n?149, de 15 de junho de 1991.
Cooperação cultural e educacional
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n" 130, de 22 de maio de 1991.
.
Cooperação técnica
Brasil.
Decreto n.O 141, de 1? de junho de 1991.
Turismo
Brasil, Argentina, Bolivia, Colômbia, Chile, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.O 118, de 15 de maio de 1991.

1151

1255

1285

1253
1267

1234

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU
(31) Decreto de 31 de maio de 1991.

1351

PEDAGOGIA
Curso - Cassação
Rondonópolis (MT).
(3) Decreto de 6 de maio de 1991.

1306

PENSA0 ESPECIAL
- Reajustamento.
Lei n? 8.192, de 12 de junho de 1991.

1076

PERU
Tratado
Alcance parcial
Col. Leis Rep. Fed. Brasil.. Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1466
Págs.

Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Cuba.
Decreto n? 132, de 22 de maio de 1991.
Alcance regional
Brasil. Argentina. Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México,
Paraguai, Uruguai e Venezuela.
Decreto n." 149, de 15 de junho de 1991.
Cooperação científica
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n." 130. de 22 de maio de 1991.
Turismo
Brasil, Argentina. Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n.O 118, de 15 de maio de 1991.

1255

1285

1253

1234

PETROBRÀS
- V. Petróleo Brasileiro.
PETRÚLEO BRASILEIRO (PETROBRÀS)
Capital social.
(24) Decreto de 22 de maio de 1991. ... . .

1341

Desapropriação ou servidão administrativa
Aracás. São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé (BAl.
(35) Decreto de 4 de junho de 1991 (publicado no DO de 5 de junho
de 19911.
(Republicadc no DOde 6 de junho de 1991).

1358
1392

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
- Sétima Companhia de Polícia Militar Independente - Criação.
(131 Decreto de 13 de maio de 1991.
..........

1331

POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
-

Legislação - Alteração.
Decreto n? 122, de 17 de maio de 1991.

POUPANÇA
Atualização.
Lei n! 8.088, de 31 de outubro de 1990 (publicada no DO de 17 de
junho de 1991).

1238

1335

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
Exercício financeiro 1988
Contas - Aprovação.
Decreto Legislativo n." 101, de 6 de maio de 1991.

1107

Secretaria-Geral
Regimento Interno.
Decreto n.O 115, de 13 de maio de 1991.

1203

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3);1431-1493; maío/Iun. 1991.

1467
Págs.

PREVIDENCIA SOCIAL
Comissão Especial de Fiscalização e Controle Aprovação.
(5I) Decreto de 15 de junho de 1991.

Relatório 1372

PROGRAMA DE GESTAO DAS EMPRESAS ESTATAIS

-

Instituição.

1260

Decreto n:' 137, de 27 de maio de 1991.
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇAO
-

Comissão diretora
Membro - Nomeação.
Decreto Legislativo n." 103, de 29 de maio de 1991.

PROJETO AMBIENTAL
- Comissão Técnica de Avali ação- Instituição.
(63) Decreto de 28 de junho de 1991.

1108

1389

PROJETO MINHA GENTE
1337
1347

(20) Decreto de 14 de maio de 1991.
(29) Decreto de 14 de maio de 1991.
Legislação - Alteração.
(28) Decreto de 31 de maio de 1991.

.

1345

PROTEÇAO AMBIENTAL
-

Legislação - Alteração.
Decreto n~ 122, de 17 de maio de 1991.

1238

R
RAmo AREIA DOURADA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Cabedelo (PB).

Decreto Legislativo

n.O 164, de 20 de junho de 1991.

1149

RAmo ATLANTIDA FM DE FLORIANÚPOLIS LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Florianópolis (SC).

Decreto Legislativo n." 130, de 7 de junho de 1991.

1126

RAmo CARAJA DE ANAPOLIS LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Anápolis (GOl.

Decreto Legislativo

n.O 132, de 7 de junho de 1991.

1128

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1468
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RADIO CENTENARIO DE ARARAS LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Araras (SP).
Decreto Legislativo n? 157, de 12 de junho de 199L

1145

RADIO CIDADE FM LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Concórdia (Se).

Decreto Legislativo n" 118, de 7 de junho de 1991.

1118

RÁDIO CLUBE DE MALLET LTDA.
Radiodifusão
Concessão
MalIet (PR).

Decreto Legislativo n.o 161, de 14 de junho de 1991.

1147

RADIO CULTURA DE ASSIS LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Assis (SP).

Decreto Legislativo

n.O 124, de 7 de junho de 1991.

1122

RÁDIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Castelo (ES).

Decreto Legislativo n.o 136, de 7 de junho de 1991.

1131

RADIO CULTURA DE QUIXADÁ LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Quixadá (CE).

Decreto Legislativo n? 115, de 7 de junho de 1991.

1116

RÁDIO DAS TRES FRONTEIRAS LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Campos Sales (CEl.
Decreto Legislativo n.o 148, de 11 de junho de 1991.

1139

RADIO DIFUSORA DE PIRASSUNUNGA LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Pirassununga (SP).

Decreto Legislativo n? 139, de 11 de junho de 1991.
Col. Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília. 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1133

1469
Págs.

RADIO DIFUSORA DE TRES PASSOS LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Três Passos (RS).
Decreto Legislativo n.o 116, de 7 de junho de 1991.

117

RÁDIO EDUCAÇÁO E CULTURA DE SERTÁOZINHO LTDA.
Radiodifusão

Renovação
Sertãoainho (SP).
Decreto Legislativo o." 120, de 7 de junho de 1991.

1120

RADIO FM CORUMBA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Pires do Rio (GOl.

Decreto Legislativo n.o 147, de 11 de junho de 1991.

1138

RADIO FM NIQUELÁNDIA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Níquelândia (GOl.

Decreto Legislativo no" 122, de 7 de junho de 1991.

1121

RADIO FM PRINCESA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Itabaiana (SE).

Decreto Legislativo n:' 150, de 11 de junho de 1991.
RADIO FM RUBIATABA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Rubiataba (GO).
Decreto Legislativo n.o 128. de 7 de junho de 1991.

1140

1125

RADIO GIRUA LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Giruá (RS).

Decreto Legislativo n.O 117, de 7 de junho de 1991.

1118

RADIO HUMAITA UrDA.
Radiodifusão
Renovação
Campo Mourão (PR).
Decreto Legislativo n;> 151, de 11 de junho de 1991.

1141

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3}:1431-1493, maio/jun. 1991.

1470
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RAmo ITUPORANGA LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Ituporanga (SC).

Decreto Legislativo n? 127, de 7 de junho de 199!.

1124

RAmO JORNAL DE sAo JOSE DOS QUATRO MARCOS LTDA.

Radiodifusão
Concessão
São José dos Quatro Marcos (MT).

Decreto Legislativo n." 123, de 7 de junho de 1991.

1122

RAmo JORNAL DE UBATA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Ubatã(BAI.
Decreto Legislativo n." 108, de 6 de junho de 1991.

1112

RAmo LlDER DO VALE LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Herval D'Oeste (SC).
Decreto Legislativo n:> 145, de 11 de junho de 1991.

1137

RAmo MODELO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Modelo (SC).
Decreto Legislativo n" 140, de 11 de junho de 1991.

1133

RAmo OBJETIVAI LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Paraguaçu (MG).

Decreto Legislativo n." 153, de 12 de junho de 1991.

1142

RAmo RAINHA FM LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Bento Gonçalves (RS).
Decreto Legislativo nr 119, de 7 de junho de 1991.

1119

RAmo REGIONAL LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Santo Cristo (RS).

Decreto Legislativo n.O 133, de 7 de junho de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431·1493, maío/jun. 1991.

1128

1471
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RADIO SANTELENENSE LTDA.
Radiodifusão

Renovação
Santa Helena (GOl.
Decreto Legislativo n.a 106, de 6 de junho de 1991.
RADIO SANTOS DUMONT LTDA.
Radiodifusão
Renovação
J undiaí (SP).
Decreto Legislativo n" 159. de 12 de junho de 1991.

1110

1146

RÁDIO SOCIEDADE RURAL S/C LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Maringá (FR).

Decreto Legislativo n.O 156, de 12 de junho de 1991.

1144

RÁDIO TELEVISÃO VANGUARDA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Coronel Procópio (PR).

Decreto Legislativo n" 129, de 7 de junho de 1991.

1126

RÁDIO A TRIBUNA DE SANTOS LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Santos (SP).

Decreto Legislativo n.O 121, de 7 de junho de 1991.

1120

RADIO TROPICAL AM LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Luaiânia (GO).

Decreto Legislativo n.o 112, de 7 de junho de 1991.

1114

RÁDIO UNIÁO DE CEU AZUL LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Céu Azul (PRl.

Decreto Legislativo n.O 134. de 7 de junho de 1991.

1129

RADIO VALE DO POTENGI LTDA.
Radiodifusão
Concessão
São Paulo do Potengi (RNl.
Decreto Legislativo n.O 131, de 7 de junho de 1991.

1127

Colo Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(3):1431-1493. maio/jun. 1991.

1472
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RADIO VANGUARDA DO VALE DO AÇO LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Ipatinga (MG).

Decreto Legislativo n? 114, de 7 de junho de 1991.

1116

RADIO VIZINHANÇA FM LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Dois Vizinhos (PRl.

Decreto Legislativo

TI.o

141, de 11 de junho de 1991.

RADIODIFUSAO
- Concessão
Brasília Comunicação Ltda.
Brasília (DF).
Decreto Legislativo n,o 144. de 11 de junho de 199!.
Consolidação.
(7) Decreto de 10 de maio de 199!.
Cultura FM Stéreo Som Ltda.
Inhumas (GOl.
Decreto Legislativo n" 138. de 11 de junho de 1991.
Empresa de Televisão J Dão Pessoa Ltda.
J Dão Pessoa (PEl.
Decreto Legislativo n.o 107, de 6 de junho de 1991.
Energia FM de Tremembé Ltda.
Tremembé (SP).
Decreto Legislativo n? 126. de 7 de junho de 1991.
Fundação Cultural Riograndense
Vacaria (RS).
Decreto Legislativo n.o 146, de 11 de junho de 1991.
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada
Barbacena (MG).
Decreto Legislativo n.O 135. de 7 de junho de 1991.
Líder Rádio e Televisão Ltda.
Uberlândia (MG).
Decreto Legislativo n? 111, de 6 de junho de 1991.
Organização Radiodifusão de Cesãrio Lange
Cesário Lange (SP).
Decreto Legislativo n.O 155, de 12 de junho de 1991.
Rádio Areia Dourada Ltda.
Cabedelo (PE).
Decreto Legislativo n? 164, de 20 de junho de 1991.
Rádio Centenário de Araras Ltda.
Araras (SP).
Decreto Legislativo n.o 157, de 12 de junho de 1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493. maió/jun. 1991.
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1132

1111

1124

1137

1130

1114

1143

1149

1145
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Rádio Cidade FM Ltda.
Concórdia (se).
Decreto Legislativo n~ 118, de 7 de junho de 1991.
Rádio Clube de Mallet Ltda.
Mallet (PR).
Decreto Legislativo n? 161, de 14 de junho de 1991.
Rádio Cultura de Assis Ltda.
Assis (SP).
Decreto Legislativo n,O 124, de 7 de junho de 199!.
Rádio Cultura de Castelo FM Ltda.
Castelo (ES).
Decreto Legislativo n.o 136, de 7 de junho de 1991.
Rádio Cultura de Quixadá Ltda.
Quixadá (CE).
Decreto Legislativo TI.o 115, de 7 de junho de 1991.
Rádio das Três Fronteiras Ltda.
Campos Sales (CE).
Decreto Legislativo n.o 148, de 11 de junho de 1991.
Rádio FM Corumbá Ltda.
Pires do Rio (GOl.
Decreto Legislativo TI,O 147, de 11 de junho de 1991.
Rádio FM Niquelándia Ltda.
Niqúelándia (GOl.
Decreto Legislativo n? 122, de 7 de junho de 1991.
Rádio FM Princesa Ltda.
Itabaiana (SE).
Decreto Legislativo n.O 150, de 11 de junho de 1991.
Rádio FM Rubiataba Ltda.
Rubiataba (GO).
Decreto Legislativo n? 128, de 7 de junho de 1991.
Rádio Jornal de São José dos Quatro Marcos Ltda.
São José dos Quatro Marcos (MT).
Decreto Legislativo n" 123, de 7 de junho de 1991.
Rádio J or-nal de Ubatã Ltda.

Ubatã IBAI.
Decreto Legislativo n.<> 108, de 6 de junho de 1991.

1118

1147

1122

1131

1116

1139

1138

1121

1140

1125

1122

1112

Rádio Modelo Ltda.
Modelo (Se).

Decreto Legislativo n" 140, de 11 de junho de 1991.

1133

Rádio Objetiva I Ltda.
Paraguaçu (MG).

Decreto Legislativo n.<> 153, de 12 de junho de 1991.

1142

Rádio Rainha FM Ltda.
Bento Gonçalves (RS).
Decreto Legislativo n.<> 119, de 7 de junho de 1991.

1119

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431·1493, maio/jun. 1991.

1474
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Rádio Sociedade Rural S/C Ltda.
Maringa (PR).
Decreto Legislativo n? 156, de 12 de junho de 1991.
Rádio Televisão Vanguarda Ltda.
Coronel Procópio (PR).
Decreto Legislativo n.o 129. de 7 de junho de 1991.
Rádio Tropical AM Ltda.
Luziânia (GOl.
Decreto Legislativo n? 112, de 7 de junho de 1991.
Rádio Vale do Potengi Ltda.
São Paulo do Potengí (RN).
Decreto Legislativo n.O 131, de 7 de junho de 1991.
Rádio Vizinhança FM Ltda.
Dois Vizinhos (PR).
Decreto Legislativo n." 141, de 11 de junho de 1991.
Radiodifusão Broto da Serra Ltda.
David Canabarro (RS).
Decreto Legislativo n? 163, de 14 de junho de 1991.
Radiodifusão Carvalho & Martins Ltda.
Itajobi (SP).
Decreto Legislativo n? 109, de 6 de junho de 1991.
Radiodifusora Resplendor Ltda.
Resplendor (MG).
Decreto Legislativo n." 110, de 6 de junho de 1991.
RBS TV Santa Rosa Ltda.
Santa Rosa (RS).
Decreto Legislativo n." 125, de 7 de junho de 1991.
Rede Gaúcha Zero Hora de Comunicações Ltda.
Brasília (DF).
Decreto Legislativo n." 143, de 11 de junho de 1991.
S.A. Correio Braailiense
Goiânia (GO).
Decreto Legislativo n," 142, de 11 de junho de 1991.
SAC - Sistema" Ararense de Comunicação Ltda.
Araras (SP),
Decreto Legislativo no" 157, de 12 de junho de 1991.
Sigma Radiodifusão Ltda.
!Brasília (DF).
Decreto Legislativo n." 144, de 11 de junho de 1991.
Sistema Canaã de Comunicação Ltda
Cariacica (ES).
Decreto Legislativo n." 102, de 15 de maio de 1991.
Sistema Horizonte de Comunicação Ltda.
Carpina (PEl.
Decreto Legislativo no" 160, de 12 de junho de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1144

1126

1114

1127

1134

1149

1112

1113

1123

1135

1135

1145

1136

1108

1147

1475
Pégs ,
Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda.
Coxim (MS).

Decreto Legislativo n.o 149, de 11 de junho de 1991.
Televisão Londrina Ltda.
Londrina (PR).
Decreto Legislativo 0.0 137, de 7 de junho de 1991.
TV San ta Maria Ltda.
Santa Maria (RS).
Decreto Legislativo TI.o 154, de 12 de junho de 1991.

1139

1131

1143

Renovação
Rádio Atlântida FM de Florianópolis Ltda.
Florianópolis (Se).

Decreto Legislativo n.O 130, de 7 de junho de 1991.
Rádio Carujá de Anápolis Ltda.
Anápolis (GOl.
Decreto Legislativo n.'" 132, de 7 de junho de 1991.
Rádio Difusora de Pirassununga Ltda.
Pirassununga (SP).
Decreto Legislativo nf' 139, de 11 de junho de 1991.
Rádio Dífusora de Três Passos Ltda.
Três Passos (RS).
Decreto Legislativo n? 116, de 7 de junho de 1991.
Rádio Educação e Cultura de Sertãozinho Ltda.
Sertãoaínho (SP).
Decreto Legislativo n? 120, de 7 de junho de 1991.
Rádio Giruá Ltda.
Girué (RS).
Decreto Legislativo n." 117, de 7 de junho de 1991.
Rádio Humaitá Ltda.
Campo Mourão (PR).
Decreto Legislativo n." 151, de 11 de junho de 1991.
Rádio Ituporanga Ltda.
Ituporanga (SC).
Decreto Legislativo n." 127, de 7 de junho de 1991.
Rádio Líder do Vale Ltda.
Herval D'Oeste (SC).
Decreto Legislativo n? 145, de 11 de junho de 1991.
Rádio Regional Ltda.
Santo Cristo (RS).
Decreto Legislativo n." 133. de 7 de junho de 1991.
Rádio Santelenense Ltda.
Santa Helena (GO).
Decreto Legislativo n? 106, de 6 de junho de 1991.
Rádio Santos Dumont Ltda.
Jundíaí (SP).
Decreto Legislativo n." 159, de 12 de junho de 1991.

1126

1128

1133

1117

1120

1118

1141

1124

1137

1128

1110

1146
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1476
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Rádio A. Tribuna de Santos Ltda.
Santos (SP).
Decreto Legislativo n? 121, de 7 de junho de 1991.
Rádio União de Céu Azul Ltda.
Céu Azul (PR).
Decreto Legislativo n.O 134, de 7 de junho de 1991.
Rádio Vanguarda do Vale do Aço Ltda.
Ipatinga (MG).
Decreto Legislativo n.o 114, de 7 de junho de 1991.
Rauland Publicidade e Negócios Ltda.
Castanhal (PA).
Decreto Legislativo n.o 105, de 5 de junho de 1991.
RBC - Rede Bahiana de Comunicação Ltda.
Feira de Santana (BA).
Decreto Legislativo n.o 152, de 11 de junho de 1991.
Sociedade Rádio Blumenau Ltda.
Blumenau (SC).
Decreto Legislativo n" 113, de 7 de junho de 1991.
TV Eldorado Catarinense Ltda.
Criciúma (SC).
Decreto Legislativo n? 158, de 12 de junho de 1991.

1120

1129

1116

1110

1141

1115

1145

RADIODIPUSAO BROTO DA SERRA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
David Canabarro (RS).
Decreto Legislativo n? 163, de 14 de junho de 1991.

1149

RADIODIFUSAO CARVALHO & MARTINS LTDA.
Radiodifusão
Concessâo
Itajobi (SP).
Decreto Legislativo nf' 109, de 6 de junho de 1991.

1112

RADIODIFUSORA RESPLENDOR LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Resplendor (MG).
Decreto Legislativo n" 110, de 6 de junho de 1991.

1113

RAULAND PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA.

Radiodifusão

Renovação
Castanhal (P A).
Decreto Legislativo n.O 105, de 5 de junho de 1991.
CÓl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3}:1431-1493, maio/jun. 1991.

1110

1477
Págs.

RBC -

REDE BAHIANA DE COMUNICAÇAO LTDA.
Radiodifusão

Renovação
Feira de Santana lEA).
Decreto Legislativo n.o 152, de 11 de junho de 1991.

1141

RBS TV SANTA ROSA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Santa Rosa (RS).

Decreto Legislativo n.o 125, de 7 de junho de 1991.

1123

REABILITAÇAO PROFISSION AL

Decreta 0.0 129, de 22 de maio de 1991.

1126

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
Utilidade pública
Criciúma (Se).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

REDE GAUCHA ZERO HORA DE COMUNICAÇOES LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Brasília (DF).

Decreto Legislativo n." 143, de 11 de junho de 1991.
REFORMA PATRIMONIAL
- Comissão de Reforma Patrimonial - Instituição.
(62) Decreto de 28 de junho de 1991.
.
.

1135

1386

REMUNERAÇAO
Servidor público
Alteração.
Medida Provisória n.o 296, de 29 de maio de 1991.
Ato Declaratório n,o 1, de 27 de junho de 199!.
Decreto Legíslativo n." 166, de 28 de junho de 1991.

1091
1169
1151

REPRESENTAÇAO DIPLOMATICA
Adido militar.
n.O 138, de 27 de maio de 1991.

Decreto

1264

s
S.A. CORREIO BRAZILIENSE
Radiodifusão
Concessão
Goiânia (GOl.

Decreto Legislativo n,o 142, de 11 de junho de 1991.

1135
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1478
Págs.

SAC - SISTEMA ARARENSE DE COMUNICAÇAO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Araras (SP).
1145

Decreto Legislativo n." 157. de 12 de junho de 1991.
SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PAROQUIA DE PRADOS
Utilidade pública
Prados (MO).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS ALTOS
Utilidade pública
Campos Altos (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

.

.

SANTA CASA E MATERNIDADE DE PANORAMA
Utilidade pública
Panorama (SP).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1378

1332

SAúDE
Conferência Nacional de Saúde
(43) Decreto de 11 de junho de 1991.

1365

THE SAVE THE CHILDREN ,'UND
Funcionamento no Brasil
Autorização.
(40) Decreto de 6 de junho de 1991.

1363

SERRA PELADA
Garimpagem
Prazo
Prorrogacão.
(48) Decreto de 12 de junho de 1991.
-c

SERViÇO DE TRANSPORTE AEREO
Concessão
Líder Transportes Aéreos S.A. - Air Brasil
(39) Decreto de 6 de junho de 1991.
.

1369

.

TNT Sava S.A.
(54) Decreto de 19 de junho de 1991.

1362
1375

SERViÇO SOCIAL
Curso - Cassação
Rondonópolis (MT).
(3) Decreto de 6 de maio de 1991. ..
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3);1431-1493, maio/jun . 1991.

1306

1479
Págs.
SERVIDAO ADMINISTRATIVA
Ato declaratório - Efeitos jurídicos
Ressalva.
(11) Decreto de 10 de maio de 1991 (publicado no DO de 13 de
maio de 1991).
.........
.
.
(Retificado no DO de 4 de junho de 1991). .
.
Imóvel
Itatiba (SPl.
(36) Decreto de 4 de junho de 1991.

I3~9

1406

1358

SERVIDOR PÚBLICO
-

-

-

Disponibilidade remunerada
Comissão de Valores Mobiliários.
Decreto n.O 99.362, de 2 de julho de 1990 (publicado no DO de 3 de
julho de 1990 e retificado no DO de 30 de maio de 1991).
Enquadramento
Fundação Projeto Rondon.
Lei n.O 8.188, de I? de junho de 1991.

1403

1070

Remuneração - Alteração.
Medida Provisória n.O 296, de 29 de maio de 199!.
Ato Declaratório n.o 1, de 27 de junho de 1991.
.
Decreto Legislativo n.o 166, de 28 de junho de 1991.

I09I
1169
1151

Vencimentos e salários
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudenel.
Lei n.O 8.198, de 28 de junho de 1991.

1083

SIGMA RADIODIFUSAO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Brasília (DF).
Decreto Legislativo n.o 144, de 11 de junho de 1991.

1136

SISTEMA CANAA DE COMUNICAÇAO LTDA.
Radiodifusão - Concessão
Carlacíca (ES).
Decreto Legislativo n.O 102, de 15 de maio de 1991.

1107

SISTEMA HORIZONTE DE COMUNICAÇAO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Carpina (PEl.
Decreto Legislativo n? 160, de 12 de junho de 1991.

1147

SOCIEDADE ASSISTENCIAL, CULTURAL E HOSPITALAR PADRE BENEDITO MEISTER
Utilidade pública
Campina das Missões (RS).
(56) Decreto de 24 de maio de 1991.

1378
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1480
Págs.

SOCIEDADE CIVIL DO HOSPITAL REGIONAL DE SOLÂNEA
Utilidade pública
Solánea (PB).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

SOCIEDADE DE AMIGOS DOS MUSEUS
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

SOCIEDADE PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE
Utilidade pública
Campo Grande (MS).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

SOCIEDADE RÂDIO BLUMENAU LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Blumenau (SC).

Decreto Legislativo n? 113, de 7 de junho de 1991.

1115

SOCIEDADE RADIO FM PE DE CEDRO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Coxim (MS).
Decreto Legislativo n,o 149, de 11 de junho de 1991.

1139

SUBSTÂNCIA PSICOTROPICA

-

Tratado.

Decreto Legislativo n." 162, de 14 de junho de 1991.

1148

SUDAM
-

V. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia.

SUDENE
-

V. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

SUFRAMA
-

V. Superintendência da Zona Franca de Manaus.

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
ISUFRAMA)
-

Conselho de Administração - Composição.

Lei Complementar n? 6'8, de 13 de junho de 1991.
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
(SUDAMI
Conselho Deliberativo - Composição.
Lei Complementar n.'" 67, de 13 de junho de 1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1032

1031

1481
Págs.

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(SUDENEI
Conselho Deliberativo - Composição.
Lei Complementar n? 66, de 12 de junho de 1991.

1029

Servidores
Vencimentos e Salários.
Lei n? 8.198, de 28 de junho de 1991.

1083

.

T
TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS
Curso - Autorização
São Paulo (SP).
(7) Decreto de 14 de maio de 1991.

1335

TELE BRAS
-

V. Telecomunicações Brasileiras.

TELECOMUNICAÇAO MARITIMA

-

Tratado.
Decreto n.o 148, de 15 de junho de 1991.

1284

TELECOMUNICAÇOES BRASILEIRAS ITELEBRASI
-

Capital social.
(26) Decreto de 24 de maio de 1991.

1343

TELEVISAO LONDRINA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Londrina (PR).

Decreto Legislativo n:' 137, de 7 de junho de 1991.

1131

TNT SAVA S.A.
Serviço de Transporte Aéreo
Concessão.
(54) Decreto de 19 de junho de 1991.

1375

TRABALHADOR
Cadastro Nacional do Trabalhador
Legislação - Alteração.
(58) Decreto de 25 de junho de 1991.
TRABALHO
- Organização Internacional do
Decreto n" 126, de 22 de maio
Decreto n.O 127. de 22 de maio
Decreto n.o 128, de 22 de maio

Trabalho (01'1') - Convenção.
de 1991.
de 1991.
de 1991.

1382

1249
1250
1251

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(3):1431-1493. maio/jun. 1991.

1482
Pégs.

Decreto n.o 129, de 22 de maio de 1991.
Decreto n.O 131, de 22 de maio de 1991.
TRÁFICO DE DROGAS
- Tratado.
Decreto n.O 154, de 26 de junho de 199!.

1252
1254

1301

TRÁNSITO
Código Nacional de Trânsito
Anteprojeto - Elaboração.
(38) Decreto de 6 de junho de 1991.

TRANSPORTE AEREO
Exploração
Concessão.
(39) Decreto de 6 de junho de 1991.
Tratado
Brasil x Venezuela.
Decreto Legislativo n? 165, de 21 de junho de 1991.
TRANSPORTE ESCOLAR
Automóvel
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - Isenção.
Lei nr 8.199, de 28 de junho de 1991.

1361

1362

1150

1085

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Legislação
Suspensão -

Inconstitucionalidade.

Resolução n.O 14, de 11 de junho de 1991.

TRATADO
Alcance parcial
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai,
Venezuela e Cuba.
Decreto n? 132, de 22 de maio de 1991.
.
Brasil x Chile.
Decreto n.O 117, de 15 de maio de 1991.
.
Alcance regional
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile. Equador, México,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n? 149. de 15 de junho de 1991.
Complementação econômica
Brasil x Argentina.
Decreto n.O 116, de 15 de maio de 1991.
Decreto n.o 125, de 22 de maio de 1991.
Brasil x Uruguai.
Decreto n.o 111, de 3 de maio de 1991. ...

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maio/jun. 1991.

1154

1255
1233

1285

1232
1248
1191

1483
Cooperação científica
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n? 130, de 22 de maio de 1991.
Cooperação científico-tecnológica
Brasil x Itália.
Decreto Legislativo n.O 104, de 4 de junho de 1991.
Cooperação cultural
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 130, de 22 de maio de 1991.
Brasil x Itália.
Decreto Legislativo n.o 104, de 4 de junho de 1991.
Cooperação econômica
Brasil x Itália.
Decreto Legislativo n:' 104, de 4 de junho de 1991.
Cooperação educacional
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 130, de 22 de maio de 1991.
Cooperação industrial
Brasil x Itália.
Decreto Legislativo n? 104, de 4 de junho de 1991.

.

Cooperação técnica
Brasil x Itália.
Decreto Legislativo n.o 104, de 4 de junho de 1991.
Brasil x Paraguai.
Decreto n.o 141.-'- de 1:' de junho de 1991.
Construção de ponte
Brasil x Argentina.
Decreto n." 110, de 3 de maio de 1991.

Pãgs.

1253

1109

1253
1109

1109

1253

1109

1109

.

.

1267

1190

Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, aprovada em Viena.
Decreto Legislativo n.o 162, de 14 de junho de 1991.

1148

Fauna e flora.
Decreto. n.O 133, de 24 de maio de 1991.

1256

Indústria
Brasil e Argentina.
Decreto no" 147, de 15 de junho de 1991.

.

1283

Indústria de máquinas de escritório
Brasil, Argentina e México.
Decreto no" 121, de 16 de maio de 1991.

1237

Indústria fotográfica
Brasil, Argentina, México e Uruguai.
Decreto n.O 119, de 16 de maio de 1991.

1235
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1484
Pégs
Indústria petroquímica
Brasil x Argentina.
Decreto n." 136. de 24 de maio de 1991.
.
Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n." 135. de 24 de maio de 1991."

1258

Indústria química
Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguai e Venezuela.
Decreto n!' 140, de I? de junho de 1991.

1266

Indústria químico-farmacêutica
Brasil, Argentina e México.
Decreto n." 134, de 24 de maio de 1991.
Decreto n" 156, de 27 de junho de 1991.

1257
1303

Máquinas estatísticas
Brasil, Chile, México e Uruguai.
Decreto n." 139, de 1? de junho de 1991.

1265

Renegociação das preferências outorgadas
Brasil x Chile.
Decreto n.o 155, de 27 de junho de 1991.

1302

Tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas.
Decreto n.o 154, de 26 de junho de 1991.

1301

1259

Transporte aéreo
Brasil x Venezuela.

Decreto Legislativo n~ 165, de 21 de junho de 1991.

1150

Turismo
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n? 118, de 15 de maio de 1991.

1234

TRATADO COMERCIAL
Ata de retificação
Brasil x Chile.
Decreto n? 120, de 16 de maio de 1991.
Promulgação
Brasil x J ordãnia.
Decreto n? 146, de 15 de junho de 1991.

1236

1283

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5? REGIÀO
- Composícão e organização - Alteração.
Lei n" 8.190, de 7 de junho de 1991.

1072

TURISMO
Tratado
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai,
Peru, Uruguai.e Venezuela.
Decreto n? 118, de 15 de maio de 1991.

1234
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1485
Pags.
TV ELDORADO CATARINENSE LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Criciúma (Se).
Decreto Legislativo n." 158, de 12 de junho de 1991.

1145

TV SANTA MARIA LTDA.

Radiodifusão
Concessão
Santa Maria (RS).

Decreto Legislativo n." 154, de 12 de junho de 1991.

1143

u
UNIAO FEDERAL

Causas - Disciplina:
Lei n." 8.197, de 27 de iunho de 1991.
Imóvel - Doação
Patrocínio (MG).
Lei n.O 8.189, de 4 de junho de 1991.

1081

1071

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Bens imóveis
Alienação.
(55) Decreto de 21 de junho de 1991.

URUGUAI
Tratado
Alcance parcial
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Venezuela e
Cuba.
Decreto n" 132, de 22 de maio de 1991.
Alcance regional
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México,
Paraguai, Peru e Venezuela.
Decreto n.o 149, de 15 de junho de 1991.
Complementação econômica
Brasil x Uruguai.
Decreto n.o 111, de 3 de maio de 1991.
Cooperação cultural e educacional
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Peru e Venezuela.
Decreto n.o 130, de 22 de maio de 1991.
Indústria fotográfica
Brasil, Argentina e México.
Decreto n? 119, de 16 de maio de 1991.

1376

1255

1285

1191

1253

1235

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431·1493, maío/fun. 1991.

1486
Indústria petroquímica
Brasil, Argentina, Chile, México e Venezuela.
Decreto n.O 135, de 24 de maio de 1991. ....
Indústria Química
Brasil, Argentina, Chile, México e Venezuela.
Decreto n.o 140, de I? de junho de 1991.
Máquinas estatísticas
Brasil. Chile, México e Uruguai.
Decreto n.o 139, de I? de junho de 199!.
Turismo
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai.
Peru e Venezuela.
Decreto n.o 118, de 15 de maio de 1991.

Págs.
1258

1266

1265

1234

UTILIDADE PUBLICA
Albergue Noturno de Fernandópolis
Fernandópolis (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 199!.

1378

Apae de Água Doce
Agua Doce (SC).
(57) Decreto de 24 de junho de 1991.

1381

.

Apae de Barra Mansa
Rio de Janeiro.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Boa Esperança
Espírito Santo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Cambê
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Caraguatatuba
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

.

1355

.

Apae de Colina
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

.

Apae de Cosmópolis
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Descanso
Santa Catarina.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

1355

.

Apae de Diamantino
Mato Grosso.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(3):1431-1493, maío/jun. 1991.

1355

1355

1487
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Apae de Dívinópolis
Minas Gerais.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Dois Vizinhos

Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Faxinal
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Feira de Santana
Bahia.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de J ardlnópolis
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Jaru
Rondônia.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Jussara
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Laranjeiras do Sul
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Mandirituba
Paraná.

1355
1355

1355

1355

(34) Decreto de 3 de junho de 199!.
Apae de Marialva
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Medianeira
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Nova Londrina
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Nova Petrópolis
Rio Grande do SuL
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Paraguaçu Paulista
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Pedro II
Piauí.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

1355
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Págs.

Apae de Pinhalzinho
Santa Catarina.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Pinhão
Paraná.
{34} Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Prudentópolis
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apac de Realeza
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Renascença
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Ribeirão Bonito
São Paulo.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

.

1355

.

Apae de Ribeirão do Pinhal
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Santa Rosa
Rio Grande do Sul.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de São João Batista
Santa Catarina.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991

1355

1355

1355
1355

.

Apae de São João do Ivaí

Paraná.
1355

(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

Apae de São João do Mertti
Rio de Janeiro.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Santo Antônio do Sudoeste
Paraná.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Sapiranga
Rio Grande do Sul.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de Taió
Santa Catarina.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
Apae de 'I'apejara
Rio Grande do Sul.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.
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Págs.
Apae de 'I'aquarituba

São Paulo.
(34\ Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Venâncio Aires
Rio Grande do Sul.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Apae de Xaxim

Santa Catarina.
(34) Decreto de 3 de junho de 1991.

1355

Asilo São Vicente de Paulo de Pir aju
Piraju (SP).

{l4\ Decreto de 14 de maio de 1991.
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Associação Cultural, Esportiva e de Promoção Social de Nipoã
São Paulo (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Associação das Damas de Caridade
Poços de Caldas (MG\.
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Associação de Amigos do Autista
São Paulo (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Associação de Caridade da Santa Casa de Misericórdia Imaculada
Conceição
Cândido Mola (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Associação Feminina de Proteção e Combate ao Câncer
Juiz de Fora (MGI.
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

Associação Filantrópica do 5? Distrito Comendador Levy Gasparian
Três Rios (RJ) .
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Associação Madre Maria de Rivier
Abediânia (GO).
(57) Decreto de 24 de junho de 1991.

1381

Banco de Olhos de Sorocaba
Sorocaba (SP).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

Casa da Criança de 'I'aquar-ituba
Taquaritu ba (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Centro de Recuperação Beth Shalon
Baldim (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378
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Pégs.

Centro Vocacional de Nova Granada
Nova Granada (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Comissão Municipal do Bem-Estar do Menor de Tubarão
Tubarão (SC).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Comunidade de Assistência aos Dependentes de Drogas de Jacarezinho
Jacarezinho (PRl.
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Congregação das Irmãs Oblat.as do SSM? Menino Jesus, no Brasil
Brazlândia (DF).
(57) Decreto de 24 de junho de 1991.
.

1381

Creche Madre Leônia
Bar-ir-i (SF).

(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Creche Nossa Senhora das Graças
Esteio (RS).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Creche Santo Antônio
Barbacena (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Creche São Vicente de Paulo de Votorantim
Votorantim (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Creche Sinai
Machado (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

.

1378

Educandário Dom Silvérío
Cataguases (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Entidade Feminina Icarense de Assistência Social
Icara (SC).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991
.

1378

Fundação Araçatubense de Promoção Social
Araçatuba (SP).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.
.

1332

Fundação Dolores Lustcsa
Fortaleza (CE).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

Fundação Dr. João Penido Burnier
Campinas (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378
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Pégs.
Fundação Hospitalar de Astorga
Astorga (PR).

(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Fundação Médico-Social Rural de Trajano de Morais
Trajano de Morais (RJ).
(56} Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Hospital Santo Antônio
Peçanha (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Instituição Pia Nossa Senhora das Graças
Belém (FAl.
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Instituto Abelhinha Faceira
Rio de Janeiro (RJ).
(57) Decreto de 24 de junho de 1991.

1381

Instituto de Promoção do Menor de Sumaré
Sumaré (SFj.

(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

Irmandade do Divino Espírito Santo
Florianópolis (Se).
(57) Decreto de 24 de junho de 1991.

1381

Lar do Alvorecer Cristão
Pinheiros (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Lar Espírita Monteiro Lobato
Cuiabá (MT).
(H) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332

Lar Hilário Silva
São Paulo (SP).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Rede Feminina de Combate ao Câncer
Cricíúma (SC).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Santa Casa de Misericórdia da Paróquia de Prados
Prados (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Santa Casa de Misericórdia de Campos Altos
Campos Altos (MG).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Santa Casa e Maternidade de Panorama
Panorama (SP).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.

1332
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Págs.
Sociedade Assistencial, Cultural e Hospitalar Padre Benedito
Meister
Campina das Missões (RS).
(56) Decreto de 24 de maio de 1991.
.

1378

Sociedade Civil do Hospital Regional de Solânea
Solânea (PB).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1378

Sociedade de Amigos dos Museus
São Paulo (SP).
(14) Decreto de 14 de maio de 1991.
Sociedade Pestalozaí de Campo Grande
Campo Grande (MS).
(56) Decreto de 24 de junho de 1991.

1332

1378

v
VENEZUELA
Tratado
Alcance parcial
Brasil, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Uruguai e
Cuba.
Decreto n? 132, de 22 de maio de 1991.
Alcance regional
Brasil. Argentina, Bolívia, Colômbia. Chile, Equador, México,
Paraguai, Peru e Uruguai.
Decreto n.O 149, de 15 de junho de 1991. ..
Cooperação cultural e educacional
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.o 130, de 22 de maio de 1991.
Indústria petroquímica
Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai.
Decreto n" 135, de 24 de maio de 1991.
Indústria química
Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai.
Decreto n? 140, de 1? de junho de 1991.
Transporte aéreo
Brasíl.
Decreto Legislativo n? 165, de 21 de junho de 1991.
Turismo
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai,
Peru e Uruguai.
Decreto n.o 118, de 15 de maio de 1991.
.
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1285

1253

1258

1266

1150

1234
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Paga.

VINHO
Legislação - Alteração.
Decreto n.O 113, de 6 de maio de 1991.

1193

w
WALTHERUS GERARDUS SANDERS
Imóvel rural - Aquisição
Paracatu (MG).
(19) Decreto de 14 de maio de 1991.

1336

z
ZONA FRANCA DE MANAUS
Importação - Limite global.
(30) Decreto de 31 de maio de 1991.
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NOTA DO EDITOR
Em 1991 manteve-se na Coleção das Leis as modificações já introduzidas, com o intuito de fazer com que a obra cumpra cada vez melhor o seu propósito.
Com a edição do Decreto n.o 100.000, de 11 de janeiro de 1991, os de~
eretos passaram a ter nova numeração com o número 1. A partir deste
ato, também existirão decretos não numerados, com ou sem ementa.
Para efeito de indexação, adotou-se um número fictício para os decretos não numerados e os decretos sem ementa trarão, no índice Cronológico, entre colchetes, o assunto a que se referem.
Quanto aos demais atos, tanto do Legislativo quanto do Executivo,
não houve qualquer alteração, permanecendo o padrão editorial da
Coleção das Leis.
Dessa forma procurou-se tornar a consulta de nossos leitores mais
ágil e eficiente.
Brasília, agosto de 1991.
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR N? 69, DE 23 DE JULHO
DE 1991
Dispõe sobre as normas gerais para a
orgenizeçâo, o preparo e o emprego das
Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Seção I
Destinação e Atribuições
Art. 1? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha,
pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes. da lei e da
ordem.
Parágrafo único. Sem comprometimento de sua destinação
constitucional, cabe também às Forças Armadas o cumprimento
das atribuições subsidiárias explicitadas nesta lei complementar.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1495-1499, jul.Zago. 1991.
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Seção II
Do Comando Supremo
Art. 2? O Presidente da República, na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, é assessorado:
I - no que concerne a estratégia, operações, logística, informações estratégicas e assuntos administrativos que transcendam cada uma das Forças, pelo Estado-Maior das Forças Armadas; e

II - no que concerne à política militar, pelo Alto Comando
das Forças Armadas.
§ I? O Estado-Maior das Forças Armadas, cuja Chefia é
exercida por oficial-general da ativa, do mais alto posto, obedecido o critério de rodízio entre as Forças, terá sua organização e
atribuições estabelecidas pelo Poder Executivo.
§ 2? O Alto Comando das Forças Armadas é constituído
pelos Comandantes Superiores da Marinha, do Exército e da
Aeronáutíca, pelo Chefe do Estado-Maíor das Forças Armadas
e pelos Chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e
da Aeronáutica.

CAPÍTULO II
Da Organização
Art. 3? O Poder Executivo organizará a Marinha, o Exército e a Aeronáutica em estruturas básicas de Ministérios, definindo denominações, sede ou localizações e atribuições dos órgãos que compõem essas estruturas.
Parágrafo único. O Poder Executivo definirá, ainda, a
competência dos Ministros Militares para a criação, a denominação, a localização e a definição das atribuições dos demais órgãos que compõem a estrutura de cada Ministério.
Art. 4? Os Ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica exercem a direção geral de seus Ministérios e são os Comandantes Superiores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1495-1499, jul.v ago . 1991.
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Art. 5? Os Ministérios Militares dispõem de efetivos de
pessoal militar e civil fixados em lei e dos meios orgânicos necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional e
atribuições subsidiárias.

Parágrafo único.

Constituem reserva das Forças Armadas

o pessoal sujeito a incorporação. mediante mobilização ou con-

vocação, pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, bem
como as organizações assim definidas, na forma da lei.
CAPITULO 1lI
Do Preparo
Art. 6? Para cumprimento da destinação constitucional
das Forças Armadas, cabe aos Ministérios Militares o planejamento e a execução do preparo de seus órgãos operativos e de
apoio.
Art. 7? O preparo das Forças Armadas é orientado pelos
seguintes parâmetros básicos:
I - permanente eficiência operacional singular e nas diferentes modalidades de emprego interdependentes;
11 - procura da autonomia nacional crescente, através da
contínua nacionalização de seus meios, nela incluídas pesquisa
e desenvolvimento e o estímulo à indústria nacional;
IH - correta utilização de potencial nacional, mediante
mobilização criteriosamente planejada.

CAPITULO IV
Do Emprego
Art. 8?

O emprego das Forças Armadas, na defesa da Pá-

tria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, é da res-

ponsabilidade do Presidente da República, que o determinará
aos respectivos Ministros Militares.
§ I? Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas, por sua iniciativa própria ou em
atendimento a pedido manifestado por qualquer dos poderes
constitucionais, através do Presidente do Supremo Tribunal FeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1495-1499, jul./ago. 1991.

1498
deral ou do Presidente cio Senado Federal ou do Presidente da
Câmara dos Deputados, nó âmbito de suas respectivas áreas.
§ 2? A atuação das Forças Armadas ocorrerá de acordo
com as diretrizes do Presidente da República, após esgotados os
instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art.
144 da Constituição Federal.
CAPÍTULO V
Das Disposições Complementares

Art. 9? Cabem às Forças Armadas as seguintes atribuições subsidiárias:
I ~ como atribuição geral: cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil;

Il - como atribuições particulares da Marinha:
a) orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa à defesa nacional;

b) prover a segurança da navegação aquaviária;
c) contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao mar; e
d) implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e águas interiores; e
UI - como atribuições particulares da Aeronáutica:
a) orientar, coordenar e controlar as atividades de Aviação
Civil;
b) prover a segurança da navegação aérea;
c) contribuir para a formulação e condução da Política Aeroespacial Nacional;
di estabelecer, equipar e operar, diretamente, ou mediante
concessão, a infra-estrutura aeroespacial; e
e) operar o Correio Aéreo Nacional.
Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4l:1495-1499, jul./ago. 1991.
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Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro
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LEI N? 8.202, DE 5 DE JULHO DE 1991 (")
Autoriza o Poder Executivo a abrir 80
Orçamento Fiscal da União crédito especial
até o limite de CrS18.350.532,OOO,OO para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991),
em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito especial
até o limite de CrSI8.350.532.000,00 (dezoito bilhões, trezentos e
cinqüenta milhões, quinhentos e trinta e dois mil cruzeiros), para atender à programação constante dos Anexos I e II desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporação de recursos, no valor
de Cr$12.207.779.000,00 (doze bilhões, duzentos e sete milhões,
setecentos e setenta e nove mil cruzeiros), provenientes de operação de crédito a ser contratada entre a União e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para atender à programação constante do Anexo I desta lei, e de anulação parcial da
dotação indicada no Anexo III desta lei, no valor de
Cr$6.142.753.000,00 (seis bilhões, cento e quarenta e dois milhões, setecentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para atender
à programação constante do Anexo II desta lei.
(*) Repuhlicada no DO de 19.8.1991 (v. pág. 1965 deste volume).
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Art. 3? A abertura deste crédito especial, no que se refere
às despesas constantes do Anexo I desta lei, fica condicionada
à efetiva contratação da operação de crédito referida no artigo
anterior.
Art. 4?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

LEI N? 8.203, DE 5 DE JULHO DE 1991
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da Unieo crédito suplementar no valor de CrS209. 000. 000, 00, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orça-'
menta Fiscal da União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991),
em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor
de Cr$209.000.000,00 (duzentos e nove milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento da dotação indicada
no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul.Vago. 1991.
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LEI N? 8.204, DE 8 DE JULHO DE 1991
Fixa o efetivo da Polícia Militar do
Distrito Federal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, fixado pela Lei n? 7.851, de 23 de outubro de 1989, passa a ser de
13.581 (treze mil, quinhentos e oitenta e um) Policiais-Militares,
distribuídos pelos seguintes Quadros Postos e Graduações:
I -

Quadro de Oficiais Policiais-Militares IQOPM):
Coronel PM
012
Tenente-Coronel PM
029
Major PM
067
Capitão PM
127
Primeiro-Tenente PM
109
Segundo-Tenente PM
148

II (QOPMF):

Quadro de Oficiais Policiais-Militares Femininos
Capitão PM Feminino
Primeiro-Tenente PM Feminino
Segundo-Tenente PM Feminino

III IQOPMS):

Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Saúde
Tenente-Coronel PM Médico
Major PM Médico
Major PM Dentista
Capitão PM Médico
Capitão PM Dentista
Primeiro-Tenente PM Médico
Primeíro-Tenente PM Dentista
Primeiro-Tenente PM Veterinário

IV IQOPMC):

002
003
007

002
004
001
010
002
028
017
002

Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capelães
Primeiro-Tenente PM Capelão

002
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v ~ Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Administração (QOPMA):
Capitão PM
015
Primeiro-Tenente PM
035
Segundo-Tenente PM
053
VI (QOPME):

Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas
Capitão PM
Primeiro-Tenente PM
Segundo-Tenente PM

001
004
005

VII - Quadro de Oficiais Policiais-Militares Músicos
(QOPMM):
Capitão PM Músico
001
Primeiro-Tenente PM Músico
001
Segundo-Tenente PM Músico
001
VIII (QOPMC):

Quadro de Praças Policiais-Militares Combatentes
Subtenente PM Combatente
Primeiro-Sargento PM Combatente
Segundo-Sargento PM Combatente
Terceiro-Sargento PM Combatente
Cabo PM Combatente
Soldado PM Combatente

IX (QOPMF):

Quadro de Praças Policiais-Militares Femininos
Subtenente PM Feminino
Primeiro-Sargento PM Feminino
Segundo-Sargento PM Feminino
Terceiro-Sargento PM Feminino
Cabo PM Feminino
Soldado PM Feminino

X (QPPMEI:

. 078
. 129
. 364
. 1.031
. 1.680
. 8.412

002
005
013
045
152
370

Quadro de Praças Policiais-Militares Especialistas
Subtenente PM Especialista
Primeiro-Sargento PM Especialista
Segundo-Sargento PM Especialista
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Terceiro-Sargento PM Especialista
089
Cabo PM Especialista
244
Soldado PM Especialista
187
Parágrafo único. As vagas resultantes desta lei serão
preenchidas mediante promoção, nomeação por concurso púhlico e inclusão, em parcelas a serem estabelecidas pelo Governo
do Distrito Federal, de acordo com a necessidade do serviço e
as disponibilidades orçamentárias, desde que haja compatibilidade com as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 2? As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta da dotação própria consignada no orçamento
da União.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 8 de julho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
LEI N? 8.205, DE 8 DE JULHO DE 1991
Autoriza a emissào extraordinária de
Títulos Públicos Federais, no montante de
CrS205.500.000.000,OO e a abertura de créditos adicionais, em favor da unidade «Recursos sob a Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento», no montante de até CrS302.100.000.000,OO.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. l~ Ê o Poder Executivo autorizado a fazer a emissão
extraordinária de Títulos Públicos Federais no montante de
CrS205.500.000.000,00 (duzentos e cinco bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) destinados à cobertura das seguintes despesas:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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I - CrS79.000.000.000,00 (setenta e nove bilhões de cruzeiros) para quitação do saldo da diferença negativa, apurada pelas instituições financeiras, entre os valores da correção monetária das operações rurais ativas, atualizadas de acordo com o
disposto no § I? do art. 15 da Lei n? 7.730, de 31 de janeiro de
1989 com a redação dada pelo art. I? da Lei n? 7.747, de 4 de
abril de 1989, e os valores da atualização monetária dos depósitos de poupança rural que lastrearam, ordinária ou supervenientemente, as referidas operações;
II - CrSI26.500.000.000,00 (cento e vinte e seis bilhões e
quinhentos milhões de cruzeiros) para o pagamento de despesas
no âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
(Proagro) , instituído pela Lei n? 5.969, de 11 de dezembro de
1973, alterada pela Lei n:' 6.685, de 3 de setembro de 1979.
Art. 2? O montante das quitações e dos pagamentos a que
se refere esta lei será destinado ao financiamento das atividades
de custeio e investimento agrícola, observadas as diretrizes da
Política de Crédito Rural.
Art. 3? A emissão que a presente lei autoriza complementa a indenização às instituições financeiras oficiais, até a liqüidação total do débito, de que trata a Lei n? 7.868, de 7 de novembro de 1989, e liquida o passivo contabilizado pelo Tesouro
Nacional, junto às referidas instituições, no âmbito do Proagro.
Art. 4? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991),
em favor do órgão Encargos Financeiros da União e da unidade
Recursos sob a Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, créditos adicionais até o limite de
CrS302.100.000.000,00 (trezentos e dois bilhões e cem milhões de
cruzeiros) a saber:
l-Crédito Especial até o limite de CrS79.000.000.000,00
(setenta e nove bilhões de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I desta lei; e
II - Crédito Suplementar no valor de Cr$223.100.000.000,00
(duzentos e vinte e três bilhões e cem milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo II desta lei.
Art. 5? Os recursos necessários à execução do disposto no
inciso I do artigo anterior decorrerão da emissão de Títulos PÚblicos Federais no montante especificado no art. I?, I, desta lei.
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Art. 6? Os recursos necessários à execução do disposto no
inciso II do art. 4? decorrerão: da emissão de Títulos Públicos
Federais no montante especificado no inciso II do art. I? desta
lei, no valor de CrS126.500.000.000,00 (cento e vinte e seis bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros); e do excesso de arrecadação no montante de Cr$96.600.000.000,00 (noventa e seis bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros! no item Serviços Financeiros de Garantia da Atividade Agropecuária, da receita do Tesouro Nacional, a teor do art. 43, § I?, Il, da Lei n? 4.320, de 17
de março de 1964.

Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves

LEI N? 8.206, DE 10 DE JULHO DE 1991
Autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a doar à Diocese de Pinheiro, no Estado do Maranhao, o imóvel que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que. o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS! autorizado a doar, sem encargos, à Diocese de Pinheiro, no Estado
do Maranhão, o imóvel localizado na Cidade de Pinheiro, na
Rua Albino Paiva, esquina com a Rua 30 de Março, com área,
limites e confrontações constantes da escritura de doação feita
pela Diocese de Pinheiro ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (Iapasl, em 28 de fevereiro de 1986, retificada e ratificada por escritura de 8 de maio
de 1986, ambas lavradas no Livro n? 59-A do Cartório do I?
Ofício de Pinheiro.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 10 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri
LEI N? 8.207, DE 11 DE JULHO DE 1991
Autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), Autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, a doar o imóvel que
menciona, situado no Município de Coremas, Estado da Paraiba.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS) autorizado a doar à Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco (CHESF), Sociedade Anônima, Subsidiária
das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás], mediante
escritura pública, uma área de terra com 13.395,54m2 (treze mil,
trezentos e noventa e cinco metros quadrados e cinqüenta e
quatro centímetros quadrados), situada junto à Barragem do
Açude Público Estevam Marinho, no Município de Coremas,
Estado da Paraíba, onde se localiza a Usina Hidro Elétrica de
Coremas.
Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput deste artigo tem a seguinte descrição: a poligonal tem seu início no
Marco M-O, que fica a 10,30m do ponto de apoio do lado jusante
da parede do Açude Público Estevam Marinho, em uma berma
ali existente, com rumo NE I030'E; deste, faz-se um ângulo interno à direita de 165°00'D e rumo de N14°30'E, mede-se 38,OOm
até o Marco M-1; deste, faz-se um ângulo interno à esquerda de
257°30'E e rumo de N62°45'W, mede-se 7,OOm até o Marco M-2;
deste, faz-se um ângulo interno à esquerda de 189°30'E e rumo
de N72°15'W, mede-se 9,60m até o Marco M-3; deste, faz-se um
ângulo interno à direita de 172°30'D e rumo N64°30'W, mede-se
27,00maté o Marco M-4; deste, faz-se um ângulo interno à direita
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de 100"45'D e rumo NI4"45'E, mede-se 21,50m até o Marco M-5;
deste, faz-se um ângulo interno à direita de 139"00'D e rumo
N55"15'E, mede-se 7,60m até o Marco M-6; deste, faz-se um ân- .
gula interno à esquerda de 206"30'E e rumo N27"30'E, mede-se
21,00m, até o Marco M-7; deste, faz-se um ângulo interno à direita de 146"30'D e rumo N62"30'E, mede-se 7,00m até o Marco
M-8; deste, faz-se um ângulo interno à direita de 165"00'D e rumo N77"45'E, mede-se 20,00m até o marco M-9; deste, faz-se um
ângulo interno à direita de 144"45'D e rumo S67"00'E, mede-se
33,00m até o Marco M-I0; deste, faz-se um ângulo interno de
178"45' em linha reta, e rumo S67"30'E, mede-se 51,00m até o
Marco Mvl L; deste, faz-se um ângulo interno à direita de
98"45'D e rumo SI5"00'W, mede-se 16,50m até o Marco M-12;
deste, faz-se um ângulo interno à esquerda de 270 oSü'E e rumo

S75"30'E, mede-se 39,60m até o Marco M-13; deste, faz-se um ângulo interno à direita de 90"00'D e rumo SI4"45'W, mede-se
82,00m até o Marco M-14; deste, faz-se um ângulo interno à direita de 90"00'D e rumo N75"30'W, mede-se 112,20m até o Marco
M-O, ponto de partida da poligonal descrita, fazendo este um
ângulo interno à direita de 9"00'D, ficando assim fechado o
perímetro com uma área de 13.395,54m 2 , que se limita ao norte,
sul, leste e oeste com terras de propriedade do DNOCS.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 11 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera

LEI N? 8.208, DE 16 DE JULHO DE 1991
Autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), autarquia
vinculada ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, a doar o imóvel que menciona situado no Município de Corem as,
Estado da Paraíba.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS) autorizado a doar à Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco (CHESF), Sociedade Anônima, subsidiária
das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), mediante
escritura pública, uma área de terra com 45.000m 2 (quarenta e
cinco mil metros quadrados), localizada na área seca do Açude
Público Estevam Marinho, no Município de Coremas, Estado
da Paraíba, e que será destinada à construção de uma subestação de 230 KV, no prazo de cinco anos, a contar da data em que
for firmada a respectiva escritura pública.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo
tem a seguinte descrição: Partindo do marco M-6, que pode ser
localizado partindo-se do cruzamento dos eixos da Avenida Capitão Antônio Leite com a Rua 4 de abril, percorrendo-se na direção N52°30'W uma distância de 873,90m (oitocentos e setenta e
três metros e noventa centímetros), daí faz-se um ângulo de
90°00'00" para a direita, segue em linha reta na direção
S50030'W, percorrendo uma distância de 106,20m (cento e seis
metros e vinte centímetros), até encontrar o marco M-6, desse
ponto segue em linha reta na direção N70000'W, percorrendo
uma distância de 250,00m (duzentos e cinqüenta metros). até encontrar o marco M-l; desse ponto faz-se um ângulo de 90°00'00"
para a direita e segue em linha reta na direção S20000'W, percorrendo uma distância de l80,00m (cento e oitenta metros), até
encontrar o marco M-A; desse ponto faz-se um ângulo de
90°00'00" para a direita que segue em linha reta na direção
S70000'E, percorrendo uma distância de 250,00m (duzentos e
cinqüenta metros), até até encontrar o marco M-B; desse ponto
faz-se um ângulo de 90°00'00" para a direita e segue em linha
reta na direção N20000'E, percorrendo uma distância de l80,00m
(cento e oitenta metros), até encontrar o marco M-6, ponto inicial da descrição, fazendo com este um ânguno de 90°00'00" para a direita, ficando assim fechada a área de 45.000m 2 (quarenta
e cinco mil metros quadrados), que se limita ao norte com a faixa de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER); ao sul, leste e oeste com terras de propriedade do
DNOCS.
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Art. 2~ A doação tornar-se-á nula, de pleno direito, se a
construção mencionada no caput do art. I? desta lei não estiver
concluída no prazo nele previsto, ou se ao imóvel se der destinação diversa, hipótese em que ocorrerá a reversão do mesmo
ao patrimônio do DNOCS, independentemente de indenização
de qualquer benfeitoria porventura realizada na área.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Antonío Cabrera
LEI N? 8.209, DE 18 DE JULHO DE 1991
Altera a Lei n;' 6.939(l}, de 9 de setembro de 1981, que trata do regime sumário de
registro e arquivamento no Registro do
Comércio.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O caput do art. 17 da Lei n? 6.939, de 9 de setembro de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 17. As firmas individuais e sociedades comerciais, inclusive sociedades anônimas, que, a partir de l~ de
janeiro de 1978, não hajam exercido atividade econômica
ou comercial de qualquer espécie, poderão requerer sua
baixa no Registro do Comércio.»
Art. 2? A baixa no Registro do Comércio a que se refere o
artigo anterior poderá ser requerida a contar da data de vigência desta lei, independentemente da prova de quitação de tributos e contribuições com a Fazenda Pública Federal, Estadual e
Municipal.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):56, jul.Zset. 1981.
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Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho

LEI N? 8.210, DE 19 DE JULHO DE 1991
Cria a Area de Livre Comércio de
Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? E criada, no Município de Guajará-Mirim, Estado
de Rondônia, uma área de livre comércio de importação e exportação, sob regime fiscal especial, com a finalidade de promover
o desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo noroeste
daquele Estado e com o objetivo de incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana.
Art. 2? O Poder Executivo fará demarcar, na margem direita do Rio Mamoré, uma área contínua coma superfície de
82,50 km-, envolvendo, inclusive, o perímetro urbano da Cidade
de Guajará-Mirim, onde será instalada a Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, (ALCGM), incluindo locais próprios para
entrepostamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou
reexportadas.
Parágrafo único. Considera-se integrante da ALCGM toda
a sua superfície territorial, observadas as disposições dos tratados e das convenções internacionais.
Art. 3? As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas à ALCGM serão obrigatoriamente destinadas a empresa autorizada a operar nessa área.
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Art. 4? A entrada de mercadorias estrangeiras na
ALCG M far-se-á com a suspensão do Imposto de Importação e
do Imposto sobre Produtos Industrializados, que será convertida em isenção, quando as mercadorias forem destinadas a:
I - consumo e venda interna na ALCGM;
II - beneficiamento, no território da ALCGM, quando se
tratar de pescado, recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola ou florestal;
III - agricultura e piscicultura;
IV ~ instalação e operação de turismo e serviços de qualquer natureza;
V

estocagem para comercialização no mercado exter-

no;

VI
atividades de construção e reparos navais; e
VII
quando se tratar de bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites fixados pelo Poder Executivo, por
intermédio da Secretaria da Receita Federal.
§ I? As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as utílizadas como partes, peças ou insumos de produtos industrializados na ALCGM, gozarão de suspensão dos tributos referidos
neste artigo, mas estarão sujeitas a tributação no momento de
sua internação.
§ 2? Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a:
a) armas e munições de qualquer natureza;

b I automóveis de passageiros;
c) bens finais de informática;
di bebidas alcoólicas;
e) perfumes;
f) fumo e seus derivados.
Art. 5? A compra de mercadorias estrangeiras armazenadas na ALCGM por empresas estabelecidas em qualquer outro
ponto do território nacional é considerada, para efeitos administrativos e fiscais, como importação normal.
Art. 6? A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora da ALCGM, para
empresa ali sediadas, é equiparada à exportação.
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Art. 7? O Poder Executivo regulamentará a aplicação de
regimes aduaneiros especiais para as mercadorias estrangeiras
destinadas à ALCGM, bem como para as mercadorias dela procedentes.
Art. 8? O Banco Central do Brasil normatizará os procedimentos cambiais aplicáveis às operações da ALCGM, criando
mecanismos que favoreçam seu comércio exterior.
Art. 9? O limite global para as importações através da
ALCGM será estabelecido, anualmente, pelo Poder Executivo,
no mesmo ato em que o fizer para as demais áreas de livre comércio.
§ 1? (Vetado)
§ 2? A critério do Poder Executivo, poderão ser excluídas
do limite global as importações de produtos pela ALCGM, destinados exclusivamente à reexportação, vedada a remessa das
divisas correspondentes e observados, quando reexportados tais
produtos, todos os procedimentos legais aplicáveis às exportações brasileiras.
Art. 10 (Vetado)
Art. 11 (Vetado)
Art. 12 A Secretaria da Receita Federal exercerá a vigilância na área da ALCGM e a repressão ao contrabando e ao
descaminho, sem prejuízo da competência do Departamento de
Polícia Federal.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá assegurar os
recursos materiais e humanos necessários aos serviços de fiscalização e controle aduaneiro da ALCG M.
Art. 13. As isenções e benefícios da ALCGM serão mantidos durante vinte e cinco anos.
Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Luíz Antônio Andrade Gonçalves
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.

1515
LEI N? 8.211, DE 22 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 1992 e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. I? Em cumprimento ao disposto nos arts. 51, inciso
IV, 52, inciso XIII, 99, § I?, 127, § 3?, 165, § 2?, e 169 da Constituição Federal, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias da
União para o exercício financeiro de 1992, compreendendo:
I
metas e prioridades da Administração Pública Federal;
II
orientações para os orçamentos anuais da União, neles incluídos os correspondentes créditos adicionais;
III - limites para elaboração das propostas orçamentárias
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, bem como do Ministério Público da União;
IV - disposições relativas às despesas da União com pessoal, especificamente para concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, para criação de cargos ou alteração
de estrutura de carreiras, bem como para admissão de pessoal a
qualquer titulo;
V - politica de aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento;
VI - disposições sobre alterações na legislação tributária
da União.

CAPÍTULO I
Das Metas e Prioridades
da Administração Pública Federal
Art. 2? A programação contida na lei orçamentária anual
para o exercício de 1992 deverá ser compatível com as prioridaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183/4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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des e metas estabelecidas para os diferentes setores no Plano
Plurianual 1991/1995, aprovado pela Lei n? 8.173 111, de 30 de janeiro de 1991, cujos valores serão convertidos a preços de abril
de 1991, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC).
Parágrafo único. No estabelecimento do programa de trabalho dos diversos órgãos que integram a lei orçamentária
anual para o exercício de 1992 terão preferência as metas que
lhes correspondam e que sejam relativas aos subprogramas
prioritários identificados, conforme os grupos de precedência,
no anexo a esta lei.
CAPÍTULO 11
Das Diretrizes para o Orçamento da União

Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 3? No projeto de lei orçamentária anual, as receitas e
as despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em abril
de 1991.
§ I? As despesas referenciadas em moeda estrangeira serão orçadas segundo a taxa de cámbio vigente no último dia útil
do mês de abril de 1991.
§ 2? Os valores expressos na forma do disposto neste artigo serão corrigidos, na lei orçamentária anual, pelo quociente
entre a estimativa do valor médio do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) para 1992 e o valor deste mesmo indice,
para o mês de abril de 1991.
Art. 4? Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam
definidas as fontes de recursos correspondentes.
Art. 5? A lei orçamentária anual observará, na estimativa
da receita e na fixação da despesa, os efeitos econômicos decorrentes da ação governamental orientada pelos seguintes
princípios básicos:

(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(1): 74, janv/fev . 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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redução da participação do Estado na economia;
I
modernização e racionalização da administração
II
pública;
III
alienação de empresas públicas e sociedades de
economia mista que não desempenham atribuições que a Constituição Federal estabelece como de competência da União;
IV
extinção ou dissolução de órgãos e entidades da
União;
V
alienação de imóveis, bem como de outros bens e
direitos integrantes do ativo permanente de órgãos e entidades;
VI - descentralização de ações governamentais para os
Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive com transferência de recursos patrimoniais, financeiros e humanos;
VII - revitalização do investimento público federal, especialmente os voltados para a área social e para a infra-estrutura
básica;
VIII - diminuição das desigualdades regionais e sociais.
§ I? Na descentralização de ações governamentais para os
Estados, Distrito Federal e Municípios, de que trata o inciso VI
deste artigo, deverá ser incrementada a transferência de encargos relativos à manutenção e operação de parte da malha rodoviária não pertencente ao sistema estrutural nacional.
§ 2? A União poderá incluir, na proposta orçamentária para o exercício de 1992, recursos para atender ao disposto no § 7?

do artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 6? Não poderão ser destinados recursos para atender
despesas com:
I - aquisição, início de obras para construção, ampliação, novas locações ou arrendamentos de imóveis, inclusive residenciais;
11 - aqursiçao de mobiliário e equipamento para unidades residenciais de representação funcional;
111 - aquisição e manutenção de automóveis de representação, ressalvadas as de manutenção referentes ao Presidente e

Vice-Presidente da República, aos Presidentes dos órgãos do
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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Poder Legislativo, aos Ministros de Estado e dos Tribunais Superiores, bem como ao Chefe do Ministério Público da União;
IV - aquisição de aeronaves e outros veículos para representação;
V - celebração, renovação e prorrogação de contratos de
locação e arrendamento de quaisquer veículos para representação pessoal;
VI - obras e serviços locais, assim como outras ações
típicas das administrações públicas estaduais, do Distrito Federal e municipais, ressalvados os casos amparados:
a) pelas disposições dos arts. 30, inciso VII, e 200 da Constituição Federal;
b) pelo disposto no art. 30, inciso VI, da Constituição Federal;
c) pelo estabelecido no art. 204, inciso I, da Constituição
Federal;
d) por autorizações específicas e anteriormente concedidas
por lei;

VII - programas de saúde, a qualquer título, que impliquem controle de natalidade ou práticas abortivas.
§ I? Excluem-se das vedações de que trata este artigo,
desde que especificamente identificadas nos orçamentos, as despesas destinadas:
I - no caso dos incisos I e II deste artigo, a unidades
equipadas essenciais à ação das organizações militares;
II - no caso do inciso I deste artigo:
a) a unidades essenciais à expansão das atividades de saúde, saneamento básico, educação, segurança, reforma agrária,
pesquisa em setores de tecnologia de ponta, proteção ao meio
ambiente e preservação do patrimônio histórico nacional, não se
aplicando a exceção de que trata este inciso a imóveis residenciais;
b) a unidades essenciais à instalação, em Brasília (DF), de
órgãos federais que tiverem sua sede transferida, devendo a
aquisição recair sobre imóveis de entidades da administração
federal, direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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mantidas pelo Poder Público, que estejam em processo de extinção ou liquidação.
§ 2~ As aquisições e construções de imóveis não vedadas
neste artigo dependerão de autorização do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que verificará a disponibilidade
de imóveis junto ao Departamento do Patrimônio da União.
§ 3? As despesas de que tratam as ressalvas do inciso I e
as alíneas do inciso VI, deste artigo, serão orçadas em categoria
de programação específica caracterizada como Transferências
para Unidades Federadas, classificadas quanto à modalidade de
aplicação, exclusivamente, como Transferências a Estados e ao
Distrito Federal ou Transferências a Municípios, conforme O caso.
Art. 7? Na lei orçamentária anual para 1992, a programação dos investimentos, em qualquer dos orçamentos de que trata o § 5? do art. 165 da Constituição Federal, além da estrita observância das prioridades fixadas nesta lei, não incluirá subprojetos novos em detrimento de outros em andamento, entendidos
como tais aqueles cuja execução financeira, até o exercício de
1991, ultrapasse 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado.
Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária anual e
suas propostas de alteração deverão ser acompanhados de informações sintéticas, capazes de permitir a avaliação do cumprimento dos critérios a serem observados em relação à programação de investimentos.
Art. 8? As receitas próprias de órgãos, fundos, autarquias, inclusive as especiais, fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades a que se refere o art.
31 desta lei, respeitadas suas peculiaridades legais, somente poderão ser programadas para atender despesas com investimentos e inversões financeiras depois de atenderem integralmente
suas necessidades relativas a custeio administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento de juros, encargos e amortização de dívida.
Parágrafo único. Na destinação dos recursos de que trata
este artigo para atender despesas com investimentos, serão
priorizadas as contrapartidas de financiamentos de agências e
organismos internacionais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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Seção 11
Das Diretrizes dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social

Subseção I
Das Diretrizes Comuns

Art. 9~ Os orçamentos fiscal e da seguridade social, além
dos Poderes, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive as especiais, e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público,
compreenderão as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto,
e que recebam desta quaisquer recursos que não sejam os provenientes de:
I - participação acionária;
II - pagamento de serviços prestados, de fornecimento de
bens e de empréstimos e financiamentos concedidos;
Ill - transferências para aplicação em programa de financiamento, atendendo ao disposto no art. 159, inciso I, alínea c. e
art. 239, § 1~, da Constituição Federal;
IV - refinanciamento da dívida externa garantida pelo Tesouro N acionai.
§ I? Os investimentos das empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades a que se refere este artigo constarão também do orçamento previsto no art. 165, § 5~, inciso lI, da Constituição Federal.
§ 2~ A programação orçamentária do Banco Central do
Brasil obedecerá às demais normas e princípios estabelecidos
nesta lei e compreenderá todas as despesas com investimentos,
com pessoal e encargos sociais e outros custeios administrativos e operacionais, inclusive de forma explícita no orçamento,
aquelas relativas a planos de benefícios e de assistência a servidores.
Art. 10. A receita decorrente da emissão de títulos da
dívida pública federal, ressalvadas aquelas a que se refere o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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art. 1? da Lei n:' 8.018121, de 11 de abril de 1990, somente poderá
ser destinada ao atendimento das seguintes despesas:
I - amortização, juros e outros encargos da dívida pública federal, devendo, no caso das obrigações decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Federal,
conforme Lei n? 8.029 131, de 12 de abril de 1990, e Decreto n?
99.226 141, de 27 de abril de 1990, ser os títulos emitidos com prazo de vencimento superior a 2 (dois) anos;
II - refinanciamento da dívida externa de responsabilidade da União, ou por ela garantida, renegociada com a comunidade financeira internacional, nos termos que vierem a ser aprovados pelo Senado Federal;
III - aumento de capital das empresas e sociedades em
que a União detenha a maioria do capital social com direito a
voto, realizado à conta de recursos decorrentes da emissão de
títulos do Tesouro Nacional, com cláusula de inalienabilidade
até o vencimento para venda junto a essas entidades;
IV - parcela do programa de reforma agrária financiada
pela emissão de Títulos da Dívida Agrária.
§ I? OS recursos decorrentes da emissão de títulos da dívida pública federal a que se refere o art. I? da Lei n? 8.018, de 11
de abril de 1990, serão destinados ao atendimento das despesas
mencionadas no inciso I deste artigo ou, subsidiariamente, para
atender investimentos prioritários de acordo com as prioridades
fixadas nesta lei.
§ 2? No caso da dívida pública mobiliária federal, somente
as despesas com amortização, aí incluída a parcela relativa à
atualização monetária, inclusive a obtida com base na Taxa Referencial (TR) ou na Taxa Referencial Diária (TRD), poderão ser
atendidas por recursos oriundos da emissão de títulos públicos
federais, do Resultado do Banco Central ou dos reembolsos dos
juros e demais encargos dos empréstimos concedidos na forma
da Lei n? 7.976 151, de 27 de dezembro de 1989, salvo as com
(2) Coleção das Leis, Brasília, 182(2, t.l):?03, mar./abr. 1990.

Idem, págs. 762.
(4) Coleçeo das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1674, mar./abr. 1990.
(3)

(5) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.1):31ü4, nov.Zdez. 1989.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.

1522
amortizações referentes aos títulos de que trata o art. I? da Lei
n? 8.018, de 11 de abril de 1990, quando poderão ser atendidas
com receita oriunda da venda de ações de propriedade da
União.
Art. 11. As despesas com custeio administrativo exc1usive
com pessoal e encargos sociais, terão como limite máximo, no
exercício de 1992, 80% (oitenta por cento) do valor dos créditos
orçamentários correspondentes no exercício de 1990 atualizados
pela variação ocorrida ou prevista entre o 1GP-DI médio de 1992
e o IGP-DI médio de 1990.
§ I? O limite de despesas de que trata o caput deste artigo
será reduzido para 25% (vinte e cinco por cento) nos casos de
despesas com publicidade e propaganda e com prêmios e condecorações e para 50% (cinqüenta por cento) no caso de locação de
mão-de-obra.

§ 2? Para efeito de análise do cumprimento do disposto
neste artigo. o Poder Executivo encaminhará, junto com o projeto de lei orçamentária anual, demonstrativo contendo a discriminação das despesas realizadas com custeio administrativo no
exercício de 1990, com seus valores correntes.
§ 3? As despesas com pessoal e encargos sociais devem
respeitar o disposto na lei complementar de que trata o art. 169
da Constituição Federal ou, se a mesma não houver entrado em
vigor, o disposto no art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 12. Não poderão ser destinados quaisquer recursos
para atender despesas com:
I - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios,
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou
internacionais, pelo órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou por aquele em que estiver eventualmente lotado;
11 - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o
atendimento pré-escolar.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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Art. 13. Sem prejuízo do disposto na Lei n? 8.020 161, de 12
de abril de 1990, somente poderão ser destinados recursos dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive de receitas
próprias das entidades, empresas e sociedades referidas no art.
9? desta lei, para entidade de previdência privada ou congênere,
caso:
I - a entidade, ou congênere, já estivesse legalmente
constituída e em funcionamento até 10 de julho de 1989;
11 - não aumente, para cada entidade, ou congênere, a
participação relativa da União, inclusive de suas entidades, empresas e sociedades a que se refere o caput deste artigo, em relação a contribuição dos seus participantes verificada no exercicio de 1990;
IH - o total dos recursos não seja superior, para cada entidade, ou congênere, aos recursos destinados no exercício de
1990, atualizados pela variação prevista ou ocorrida entre o
INPC médio de 1992 e o INPC médio de 1990.
Parágrafo único. As entidades fechadas de previdência
privada ajustarão os seus atos constitutivos e planos de custeio
e benefícios, em decorrência do disposto nos incisos deste artigo, até 31 de dezembro de 1991.
Art. 14. E vedada a inclusão na lei orçamentária anual e
em seus créditos adicionais de dotações a título de subvenções
sociais, ressalvadas as destinadas a municípios para o atendimento de ações relativas aos setores de educação, saúde e assistência social, as referidas no art. 6?, inciso VI, alíneas a e b,
desta lei, e as destinadas a entidades privadas, sem fins lucrativos, desde que:
I - estej am registradas no Conselho Nacional de Serviço
Social; ou
II - atendam ao disposto no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; ou
lU - sejam vinculadas a organismos internacionais.
Parágrafo único. E vedada, também, a inclusão de dotações, a título de auxílios para entidades privadas.

(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(2. t.1):709, marZabr. 1990.
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Art. 15. Na lei orçamentária anual, serão consideradas as
despesas para atendimento da contrapartida nacional, do pagamento de sinal (down payment), juros, encargos e amortizações
da dívida, exceto da mobiliária federal, referentes apenas às
operações de crédito contratadas ou autorizadas até a data do
encaminhamento do projeto de lei ao Congresso Nacional.
Art. 16. As despesas com transferências de recursos da
União para Estados, Distrito Federal ou Municipios , mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres,
ressalvadas as destinadas a atender estado de calamidade pública e as classificadas como subvenções sociais, só poderão ser
concretizadas se a unidade beneficiada comprovar que:
1 - instituiu e regulamentou todos os tributos que lhe
cabem, previstos nos arts. 145, 155 e 156, da Constituição Federal;
11 - arrecada todos os tributos que lhe cabem, previstos
nos arts. 155 e 156 da Constituição Federal;
111 - a receita tributária própria corresponde a, pelo menos, 20% (vinte por cento), no caso de Estado ou Distrito Federal, e a 3% (três por cento), no caso de município com mais de
150.000 (cento e cinqüenta mil) habitantes, 2% (dois por cento)
no caso de municipio de 50.000 (cinqüenta mil) a 150.000 (cento e
cinqüenta mil) habitantes, 1 % (um por centoI, no caso de município de 25.000 (vinte e cinco mil) a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes e 0,5% (meio por centoI no caso de municipio com até
25.000 (vinte e cinco mil] habitantes, do total das receitas orçamentárias, exclusive as decorrentes de operações de crédito.
IV - atende ao disposto nos arts. 167, inciso 111, e 212 da
Constituição Federal, bem como nos arts. 37 e 38, inclusive seu
parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ I? Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, são
ressalvados os impostos a que se referem o art. 155, inciso I,
alinea a, e o art. 156, incisos Il , III e IV, da Constituição Federal, quando comprovada a ausência dos respectivos fatos geradores.
§ 2? A comprovação de que trata o caput deste artigo, em
relação aos seus incisos Il , III e IV, será feita por meio de declaração assinada pelo Chefe do Poder Executivo respectivo,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4l:1501-1724, jul.Zago. 1991.
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acompanhada de balancete sintético oficial, referente ao
exercício de 1991, com o demonstrativo detalhado do valor dos
tributos próprios arrecadados em relação ao total das suas receitas orçamentárias, bem como os previstos na Lei Orçamentária de 1992.
§ 3? A concessão de empréstimos ou financiamentos do
Tesouro Nacional a Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive às suas entidades da Administração indireta, fundações,
empresas e sociedades controladas, fica condicionada à comprovação a que se refere este artigo.
Art. 17. As dotações nominalmente identificadas na lei oro
çamentária anual ou em seus créditos adicionais para Estado,
Distrito Federal ou Município serão liberadas mediante requerimento e apresentação de plano de aplicação, independente de
qualquer outro ato, desde que não estejam inadimplentes e haja
disponibilidade de recursos no Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Caberá ao órgão repassador dos recursos
a fiscalização da execução do plano de aplicação.
Art. 18. Não poderão ser incluidas nos orçamentos despesas classificadas como Investimentos - Regime de Execução
Especial, ressalvados os casos de calamidade pública na forma
do art. 167, § 3?, da Constituição Federal, inclusive os créditos
com esta destinação, reabertos de acordo com o que dispõe o §
2? do mesmo artigo.
Art. 19. A inclusão de dotações orçamentárias para atender despesas com a concessão de empréstimos, financiamentos e
refinanciamentos nos orçamentos de que trata esta Seção. somente poderá ocorrer para o atendimento de operações que se
subordinem ao cumprimento das seguintes regras:
I - sobre os saldos devedores das operações incidirão
encargos financeiros que permitam. pelo menos, a cobertura dos
custos de captação dos recursos que lhe deram suporte;
11 - no caso de operações lastreadas COm recursos fiscais
ou de custo de captação indefinido, os encargos referidos no inciso anterior não poderão ser inferiores ao equivalente aos juros
calculados com base na Taxa Referencial Diária (TRD), de que
trata a Lei n? 8.177 171, de I? de março de 1991;
(7) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):515, mar.Zabr. 1991.
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IH - eventuais subvenções econômicas somente poderão
ocorrer mediante autorização em lei específica e até o limite das
dotações que vierem a ser consignadas para esse fim na lei orçamentária anual;

IV - as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União dependerão de autorizações que vierem a ser expressamente determinadas em lei específica.
Parágrafo único. Ficam ressalvados do disposto no inciso
IV deste artigo os empréstimos concedidos para dar suporte às
aquisições, por autarquias e empresas públicas federais, de produtos agropecuários destinados à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos de que trata o Decreto-Lei n? 79 181, de
19 de dezembro de 1966, bem como à formação de estoques reguladores do Governo Federal, quando a impossibilidade ou inoportunidade de venda dos produtos objeto dos empréstimos for
comprovada.

Art. 20. Serão observadas as disposições dos arts. 18, parágrafo único, e 19, da Lei n? 4.320 191, de 17 de março de 1964,
quando da consignação de dotações orçamentárias para a equalização de encargos financeiros ou de preços, bem como para o
pagamento de bonificações a produtores e vendedores e para
ajuda financeira, a qualquer título, a empresa com fins lucrativos.
Parágrafo único. O descritor das despesas referidas neste
artigo indicará, no orçamento, as disposições legais sob cujo
amparo as despesas serão efetuadas.

Art. 21. Da receita global de impostos, deduzidas as
transferências de que trata o art. 159 e a vinculação de que trata
o art. 212, ambos da Constituição Federal, serão destinadas em
1992 à Reserva de Contingéncia e ao atendimento de despesas
com investimento, no âmbito do orçamento fiscal, parcelas não
inferiores a, respectivamente, 3% (três por cento) e 10% (dez
por cento).
(8) Coleção das Leis. Brasília, (7):189, out.ldez. 1966.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (1):5, jan.lmar. 1964.
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Subseção II

Das Diretrizes Específicas
do Orçamento Fiscal
Art. 22. Integrarão programação a cargo de uma unidade
orçamentária específica, denominada Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, todas as dotações destinadas a atender, no âmbito do orçamento de que trata, esta Subseção, despesas relacionadas com:

I - o refinanciamento de divida externa garantida pelo
Tesouro Nacional, nas condições que vierem a ser negociadas
com a comunidade financeira internacional e aprovada pelo Senado Federal;
II - o financiamento de programas de custeio e investimento agropecuário e de investimento agroindustrial;
III - os financiamentos para a comercialização de produtos agropecuários, nos termos previstos no art. 4? do DecretoLei n? 79, de 19 de dezembro de 1966;
IV - o financiamento para a formaçâo de estoques reguladores de produtos agropecuários;
V - o financiamento de exportações;
VI - o financiamento de operações lastreadas com recursos de origem externa;
VII - (Vetado).
Parágrafo único. As despesas de que trata este artigo contarão, com recursos provenientes de:
I - realização de operações de crédito externas;
II - retorno de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos, a qualquer tempo, nas modalidades que, a
partir de 1988, passaram a integrar o ativo das Operações Oficiais de Crédito;
IH - receitas de que trata o art. 20 da Lei n? 8.023 1101, de
12 de abril de 1990.
Art. 23. (Vetado).
(lO) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):724, marvabr. 1990.
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Art. 24. As dotações para a Política de Garantia de Preços
Mínimos e para a formação de estoques reguladores serão orçadas de modo a compatibilizar os requisitos necessários para a
estabilização da oferta e a disponibilidade estratégica de produtos essenciais ao abastecimento interno, com a disponibilidade
de recursos do Tesouro Nacional.
Art. 25. Os preços de venda dos produtos adquiridos pelas
autarquias e empresas públicas federais, para revenda, não poderão ser inferiores ao seu custo médio, salvo quando a entidade adquirente:
I - dispuser de receita própria suficiente para atender
ao déficit correspondente, sem prejuízo do atendimento de suas
necessidades de custeio administrativo e operacional e do serviço de sua dívida; ou

II - dispuser, para cobertura do déficit, de dotação a seu
favor na lei orçamentária anual, a título de subvenção econômica, nos termos previstos no art. 18 da Lei n? 4.320, de 17 de
março de 1964; ou

IH - caracterizar urgência e comprovar risco de prejuizo
para o Tesouro Nacional, em face do estado de conservação de
bens perecíveis, proceder a licitação ou leilão, e desde que a
subvenção econômica correspondente seja autorizada na forma
do art. 167, § 3?, da Constituição Federal.
Parágrafo único. N a determinação do custo médio referido
no caput deste artigo será considerado, pelo seu valor atualizado, o conjunto de gastos diretos e indiretos efetuados pela entidade para dispor do produto em condições de venda, nele incluídos todos os custos de aquisição, preparo, armazenamento,
remoção, quebras e perdas, seguros,. impostos, taxas, multas,
encargos financeiros e despesas administrativas.

Art. 26. A lei orçamentária anual incluirá os recursos destinados ao Programa de Integração Nacional (PIN) e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria
do Norte e do Nordeste (Proterra) para aplicação na forma da
legislação vigente.
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Subseção In
Das Diretrizes Específicas do
Orçamento da Seguridade Social
Art. 27. O orçamento da seguridade social compreenderá
as dotações destinadas a atender as ações nas áreas de saúde,
previdência e assistência social e obedecerá ao definido nos
arts. 194, 196, 201 e 203 da Constituição Federal, e contará, dentre outros, com recursos provenientes:
I - das contribuições sociais a que se referem o art. 195,
incisos I, II e IIl; e o art. 239, da Constituição Federal, bem como da arrecadação prevista no art. 56 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
II - de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades
que integram exclusivamente o orçamento de que trata esta
Subseção;
lU - da contribuição dos servidores públicos de que trata
o art. 231 da Lei n? 8.112 1111, de 11 de dezembro de 1990, regulamentada pelos arts. 9~ e 10 da Lei n? 8.162 1121, de 8 de janeiro de
1991, que deverá ser utilizada, prioritariamente, para atender
despesas no âmbito dos Encargos Previdenciários da União.
Art. 28. A proposta orçamentária da seguridade social, a
ser apresentada ao Órgão Central do Sistema de Planejamento
Federal e de Orçamentos, será elaborada por comissão especial,
constituída por representantes dos ministérios responsáveis pelas ações incluídas no orçamento de que trata esta Subseção.
§ 1~ A proposta orçamentária de que trata este artigo obedecerá aos limites de recursos, inclusive transferências do orçamento fiscal, fixadas pelo Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos.
§ 2? O orçamento da seguridade social discriminará, obrigatoriamente, em categorias de programações específicas, a
transferência de recursos da União para cada Estado e para o
Distrito Federal, bem como para o conjunto de Municípios de
(11) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.l):3470, novo dez. 1990.
(12) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):25, jan.Zfev. 1991.
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cada unidade da Federação, destinadas às ações descentralizadas de saúde e assistência social.
§ 3~ Serão destinados ao setor de saúde, no mrmmo, 30%
(trinta por cento I do orçamento da seguridade social, excluído o
seguro desemprego.

Subseção IV
Das Diretrizes Específicas para os
Poderes Legislativo e Judiciário, e para o
Ministério Público da União

Art. 29. Para efeito do disposto nos arts. 51, inciso IV, 52,
inciso XIII, 99, § 1? e 127, § 3?, da Constituição Federal, ficam estipulados os seguintes limites para a elaboração das propostas
orçamentárias dos Poderes Judiciário e Legislativo, bem como
do Ministério Público da União:
I - as despesas com custeio, inclusive com pessoal e encargos sociais, obedecerão ao disposto nos arts. 6~, 11 a 13, 41 e
42 desta lei;

II - as despesas de capital observarão o disposto nos arts.
2? e 6? ao 8? desta lei e respeitarão as disponibilidades de recursos para este tipo de despesa.
§ 1? A inclusão de dotações para atender despesas, no Poder Judiciário, com a criação de cargos e funções decorrentes,
direta e estritamente, de novas atribuições constitucionais, fica
limitada ao valor correspondente à redução de despesas com
pessoal e encargos sociais a ser realizada em cumprimento ao
disposto no inciso I deste artigo.

§ 2~ O disposto no parágrafo anterior aplica-se, também,
ao Ministério Público da União e ao Tribunal de Contas da
União, para o atendimento específico da implantação de ações
derivadas diretamente de novas atribuições constitucionais.

Art. 30. As propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público da União serão encaminhadas ao Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos do Poder Executivo, responsável
pela compatibilização e elaboração do projeto de lei orçamentáCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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ria anual, na forma, prazo e conteúdo estabelecidos para os ór-

gãos e entidades daquele Poder.
Seção II!

Das Diretrizes Específicas do
Orçamento de Investimento
Art. 31.

O orçamento de investimento, previsto no art.

165, § 5?, inciso lI, da Constituição Federal, será apresentado

para cada empresa pública, sociedade de economia mista e demais entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.
§ 1? Não se aplica ao orçamento de que trata esta Seção o
disposto no art. 35 e no Título VI, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 2? Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que se refere este artigo com a Lei n? 6.404(131, de 15
de dezembro de 1976, serão considerados investimentos as despesas com aquisição de direitos do ativo imobilizado.
§ 3? A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional será acompanhada de demonstrativos que informem:

ai em nível de subprojeto ou subatividade os valores efetivamente propostos por cada uma das entidades referidas neste artigo; e
b) os montantes, em nível de grupo de despesa, dos orçamentos globais de cada uma das entidades referidas neste artigo,
com a indicação das fontes de recursos para atender cada um
dos grupos de despesa.

Art. 32. Os investimentos à conta de recursos oriundos
dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive mediante
participação acionária, serão programados de acordo com as dotações previstas nos referidos orçamentos.

(13) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out./dez. 1976.
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Seção IV
Da Organização e Estrutura
dos Orçamentos
Art. 33. A lei orçamentária anual apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos quais a discriminação da despesa far-sa-á obedecendo
à classificação funcional-programática, expressa, em seu menor
nível, por categoria de programação e indicando, pelo menos,
para cada 'uma:
I - o orçamento a que pertence;
Il - o grupo de despesa a que se refere, obedecida, no
mínimo, a seguinte classificação:
Pessoal e Encargos Sociais;
Juros e Encargos da Dívida;
Outras Despesas Correntes;
Investimentos;
Inversões Financeiras (nele incluídas quaisquer despesas com constituição ou aumento de capital de empresas}:
- Amortização de Dívida;
- Outras Despesas de Capital.
§ I? As categorias de programação de que trata o caput
deste artigo serão identificadas por subprojetos ou subatividades, os quais serão integrados por um título e pela indicação sucinta de metas que caracterizem o produto esperado da ação pública e constituam parcelas daquelas fixadas para os subprogramas correspondentes nesta lei.
§ 2? Os subprojetos e subatividades serão agrupados, respectivamente, em projetos e atividades, os quais serão integrados por um título e pela descrição sucinta da ação pública que
ele encerra.
§ 3? No projeto da lei orçamentária anual será atribuido a
cada subprojeto e subatividade, sem prejuízo da codificação
funcional - programática adotada, um código numérico seqüencial que não constará da lei orçamentária anual.
Art. 34. Acompanharão o projeto da lei orçamentária
anual, bem como o quadro de detalhamento da despesa da lei
orçamentária anual a que se refere o art. 49 desta lei:
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I - demonstrativos das despesas e receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como do conjunto dos
dois orçamentos, apresentados de forma sintética e agregada,
evidenciando o déficit ou superávit corrente e o total de cada
um dos orçamentos;
II - demonstrativos das receitas dos orçamentos fiscal
e da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, segundo as categorias e subcategorias econômicas;
III - quadro resumo das despesas dos orçamentos fiscal
e da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos.
a) por grupo de despesa;
bl por modalidade de aplicação;
c) por elemento de despesa;
di por função;
e) por programa; e
f) por subprograma.

IV - demonstrativo dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a caracterizar o
cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;
V - demonstrativo dos recursos destinados a eliminar o
analfabetismo e universalizar o ensino fundamental de forma a
caracterizar o cumprimento do disposto no art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
VI - demonstrativo dos recursos destinados a irrigação,
de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no art. 42 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
VII - demonstrativo dos investimentos consolidados previstos nos 3 (três) orçamentos da União;
VIII - demonstrativos da despesa, por grupo de despesa e
fonte de recurso, identificando os valores em cada um dos orçamentos fiscal e da seguridade social, a nível global e por órgão;
IX - demonstrativo, a nível de subprojeto e subatividade, contendo toda a programação orçamentária relativa à concessão de quaisquer empréstimos e financiamentos, com respectivos subsídios quando houver, no âmbito dos orçamentos fiscal
e da seguridade social;
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x - as tabelas explicativas de que trata o art. 22, inciso
lU, da Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964, destacando as receitas e as despesas da Administração direta, das autarquias, das
fundações, dos fundos e das demais entidades da Administrakão indireta de que trata o art. 9? desta lei, com os valores corrigidos:
a) para os preços vigentes em abril de 1991, no caso do projeto de lei orçamentária anual; ou
b) para os preços vigentes na lei orçamentária anual, no caso dos quadros de detalhamento da despesa.
XI - demonstrativo do cumprimento do disposto no art.
165, § 7?, da Constituição Federal, observado o contido no art.
35, § I?, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Parágrafo único. Para apuração dos investimentos citados
no inciso VI deste artigo, não serão consideradas as despesas
com constituição ou aumento de capital das empresas, contidas
nos orçamentos fiscal e da seguridade social, em atendimento
ao disposto no art. 33, inciso U, desta lei.
Art. 35. No orçamento de investimento, a despesa será
discriminada obedecendo à classificação funcional -programát.ica,
expressa, no seu menor nível, por categoria de programação, na
forma do disposto no art. 33, §§ I?, 2? e 3?, desta lei.

Art. 36. Os projetos de lei orçamentária anual e de créditos adicionais, bem como suas propostas de modificação a que
se refere o art. 166, § 5?, da Constituição Federal, serão apresentados com a forma e o detalhamento estabelecidos nesta lei
para a lei orçamentária anual, inclusive, no que couber, em relação às respectivas mensagens.
Parágrafo único. Os decretos de abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária anual serão acompanhados, na sua publicação, por exposição de motivos que
contenha informações necessárias e suficientes à avaliação das
dotações neles contidas e das fontes de recursos que os atenderão.
Art. 37. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Congresso Nacional deverá explicitar:
I - a situação observada no exercício de 1991 em relação
aos limites a que se referem os arts. 167, inciso Ill, e 169, da
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Constituição Federal e o art. 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como, se necessário, a adaptação a
esses limites nos termos dos arts. 37 e 38, parágrafo único, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
II - o demonstrativo a que se refere o art. 165, § 6?, da
Constituição Federal.
Art. 38. Nas alterações de dotações constantes dos projetos de lei referentes a orçamentos, relativas às transferências
entre unidades orçamentárias, serão observadas as seguintes
disposições:
I - as alterações serão iniciadas na unidade orçamentária
aplicadora dos recursos, observando-se a classificação econômica da respectiva aplicação; e
II - na unidade orçamentária transferidora, as alterações
serão promovidas automaticamente, independendo de qualquer
formalidade, no mesmo sentido e valor das alterações referidas
no inciso I deste artigo.
Art. 39. Para efeito de informação ao Poder Legislativo,
os projetos de lei orçamentária anual e de créditos adicionais
deverão conter, a nível de cada categoria de programação, a
identificação das fontes de recursos, as quais não constarão das
leis deles decorrentes.
Art. 40. Simultaneamente com o encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, bem como dos projetos de lei autorizativa de créditos adicionais, o Poder Executivo enviará ao
Congresso Nacional, em meio magnético de processamento eletrônico, todos os dados e informaçôes constantes dos referidos
projetos, ou colocará à disposição do Congresso Nacional, mediante acesso ao Sistema Integrado de Dados Orçamentários
(Sidor), os correspondentes dados e informações.
CAPiTULO III
Das Disposições Relativas às Despesas
com Pessoal
Art. 41. Serão obrigatoriamente incluídas na lei orçamentária anual e em suas alterações as despesas necessárias à implantação dos planos de carreira previstos no art. 39 da ConstiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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tuição Federal, orientados pelos princípios do mérito, da valorização e profissionalização dos servidores públicos civis, bem
como da eficiência e continuidade da ação administrativa,
observando-se:
I - o estabelecimento de prioridades de implantação, em
termos de carreiras e número de cargos ou empregos, de acordo
com as estritas necessidades de cada órgão ou entidade;
II - a realização de concursos públicos, consoante o disposto no art. 37, incisos II a IV, da Constituição Federal, para
preenchimento de cargos ou empregos das classes iniciais, bem
como de processos seletivos específicos para inclusão de servidores nas carreiras, mediante a utilização de sistemática que
permita aferir. adequadamente, o nível de conhecimentos e a
qualificação necessários ao eficiente e eficaz desempenho das
funções a elas inerentes;
HI - a adoção de mecanismos destinados à permanente
capacitação profissional dos servidores, associados a adequados
processos de aferição do mérito funcional, com vistas às futuras
promoções e acessos nas carreiras.
Art. 42. A destinação de recursos para reposição de pes.soai, quando não resultante de vaga, somente será permitida
mediante prévia e específica autorização legislativa.
Art. 43. Acompanharão a mensagem que encaminhar o
projeto da lei orçamentária anual ao Congresso Nacional quadros demonstrativos informando, por poder, órgão e entidade, a
quantidade, em I? de junho de 1991, de servidores ativos, por
cargo, emprego e função, e de servidores inativos e em disponibilidade, com a respectiva remuneração global.

Parágrafo único. Os elementos de informação de que trata
este artigo constituem fundamento essencial e imprescindível
para inclusão, na lei orçamentária anual, das dotações para despesas com pessoal e encargos dos correspondentes poderes, órgãos e entidades.
Art. 44. Fica autorizada a alocação, na lei orçamentária
anual, das despesas com pessoal e encargos sociais em consonância com as diretrizes da reforma administrativa, conforme
dispuser lei específica.
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CAPÍTULO IV
Da Política de Aplicação das Agências
Financeiras. Oficiais de Fomento
Art. 45. As agências financeiras oficiais de fomento, na
concessão de financiamentos, observarão as seguintes políticas:
I
redução das desigualdades intra e inter-regionais;
II - defesa e preservação do meio ambiente;
IH - atendimento às micro, pequenas e médias empresas, bem como aos mini, pequenos e médios produtores rurais e
suas cooperativas;
IV - prioridade para empreendimentos destinados à geração de empregos, com ênfase aos relativos à produção de bens
de consumo de massa;
V - prioridade às indústrias de bens de capital, com
ênfase ao desenvolvimento e à modernização tecnológica de
suas instalações e produtos;
VI - prioridade para projetos de investimentos no setor
de energia elétrica, essenciais para permitir o crescimento econômico;
VII - prioridade aos projetos de desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, de forma a reduzir o hiato tecnológico
do País;
VIII - prioridade para projetos de saneamento básico e
infra-estrutura urbana.
IX - prioridade para projetos de habitação popular, obedecendo a um programa gradual e a uma efetiva descentralização entre esferas de governo;
X - prioridade para projetos de reaparelhamento, aprimoramento e ampliação dos sistemas de transporte urbano de
massa;

XI - prioridade para projetos de restauração e conservação da malha rodoviária nacional;
XII - prioridade para projetos de reaparelhamento e aprimoramento do transporte ferroviário de carga;
XIII - prioridade para projetos de melhorias e ampliação
do sistema portuário nacional;
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XIV - prioridade para projetos de agricultura irrigada e
de agroindústria;
XV - proteção ao desenvolvimento de atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional;
XVI - prioridade para projetos de investimento no setor
de telecomunicações.
§ I? (Vetado I
§ 2? (Vetado)
§ 3? Os empréstimos e financiamentos das agências financeiras oficiais de fomento serão concedidos com critérios de remuneração que, pelo menos, lhes preservem o valor.
§ 4? A concessão de empréstimo ou financiamento pelas
agências oficiais a Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive às suas entidades da Administração indireta, fundações, empresas e sociedades controladas, sem prejuízo das demais normas regulamentares, fica condicionada à comprovação a que se
refere o art. 16 desta lei.
CAPÍTULO V
Das Disposições sobre Alterações na
Legislação Tributária
Art. 46. O Presidente da República encaminhará ao Congresso Nacional, até o dia 31 de agosto de 1991 e na forma do
disposto no § I?, do art. 64 da Constituição Federal, projetos de
lei contendo propostas de alteração na legislação tributária, em
consonância com os planos de Governo, dispondo sobre:
I - adaptação da legislação tributária ao processo de estabilização da economia;
H - revisão do Imposto Territorial Rural, de forma a obter acréscimo de arrecadação efetiva cuja parcela destinada ao
Tesouro Nacional seja compatível com a necessidade de financiamento de programas governamentais orçados e relacionados
com a reforma agrária no País;
IH - aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos
créditos tributários e previdenciários, contemplando a instituição de foros especializados de modo que se tornem realizáveis
na proporção em que são devidos;
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IV -

instituição de novas fontes de recursos para o finan-

ciamento da manutenção e conservação da malha rodoviária fe-

deral, constante do Plano Nacional de Viação; e
V - aperfeiçoamento dos demais instrumentos da legislação tributária e de contribuições sociais.
Parágrafo único. Os recursos eventualmente decorrentes
das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos Orçamentos da União, mediante abertura de créditos adicionais no
decorrer do exercício, observada a legislação vigente.
Art. 47.

Qualquer projeto de lei que conceda ou amplie

isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária e financeira, que gere efeitos sobre a receita estimada para os orça-

mentos de 1992, somente poderá ser aprovado caso indique, fundamentadamente, a estimativa da renúncia de receita que acarreta, bem como as despesas, em idêntico montante, que serão
anuladas, automaticamente nos orçamentos do exercício referido, nestas incluídas, obrigatória e proporcionalmente, as transferências e vinculações constitucionais correspondentes.

CAPiTULO VI
Das Disposições Gerais
Art. 48. Caso o projeto de lei orçamentária anual não seja
aprovado até o término da sessão legislativa, o Congresso Nacional será, de imediato, convocado extraordinariamente pelos
Presidentes da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, pelo prazo necessário àquela aprovação.
§ I? Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 1992, fica
o Poder Executivo autorizado a executar a proposta orçamentá-

ria originalmente encaminhada ao Poder Legislativo, atualizada
nos termos do § 2? do art. 3? desta lei, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, no que se refere às despesas com
pessoal e encargos sociais, custeio administrativo e operacional,
dívida e, até o limite de 1/12 (um doze avos), a cada mês, às demais despesas.
§ 2? Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a
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sanção da lei orçamentária anual, mediante a abertura de créditos suplementares, através de decretos do Poder Executivo.
Art. 49. O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, no prazo de 20 (vinte) dias após a publicação da lei orçamentária anual, divulgará, por unidade orçamentária de cada
órgão, fundo e entidade que integram os orçamentos fiscal e da
seguridade social, os quadros de detalhamento da despesa, especificando, para cada categoria de programação, a natureza da
despesa, em seus 4 (quatro) níveis, quais sejam. a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento de despesa.
§ I? As alterações decorrentes da abertura e reabertura de
créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da
despesa.
§ 2? O detalhamento da lei orçamentária anual, relativo
aos órgãos do Poder Judiciário, respeitado o total de cada categoria de programação e os respectivos valores fixados em cada
nível de classificação indicado na referida lei, na forma do art.
33, desta lei, será autorizado, no seu âmbito, mediante resolução dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo encaminhados para o Órgão Central do Sistema
de Planejamento Federal e de Orçamentos, exclusivamente para
processamento, até 10 (dez) dias após a publicação da lei orçamentária anual.
§ 3? O disposto no parágrafo anterior aplica-se também
aos órgãos do Poder Legislativo, por ato dos respectivos Presidentes, bem como ao Ministério Público da União, por ato do
Procurador-Geral da República.
§ 4? Até 60 (sessenta) dias após a sanção da lei orçamentária anual, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários, para cada órgão e suas entidades, a nível de subprojetos
e subativídades, os saldos dos créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 1991, e reabertos, na forma do disposto no art. 167, § 2?,
da Constituição Federal.
Art. 50. A prestação de contas anual da União incluirá relatório de execução, com a forma e detalhes apresentados na lei
orçamentária anual.
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Art. 51. O Poder Executivo, através do seu Órgão Central
do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos, deverá
atender, no prazo máximo de dez dias úteis, contados da data
do recebimento, as solicitações de informações relativas a qualquer subprojeto ou subatividade ou item de receita, encaminhados pelo Presidente do Congresso Nacional, sobre aspectos
quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados
e evidenciem a ação do Governo e o cumprimento desta lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo apricar-se-á, inclusive, aos projetos de lei de créditos adicionais.
Art. 52. Simultaneamente com a publicação do relatório a
que se refere o art. 165, § 3?, da Constituição Federal, o Poder
Executivo colocará à disposição do Congresso Nacional, mediante acesso ao Sistema Integrado de Administração Financei·
ra (Siafi), todos os dados relativos à posição da execução orçamentária do mesmo período, com a forma e o detalhamento da
lei orçamentária anual, inclusive, no que couber, no que se refere à receita.
Art. 53. O relatório de que trata o artigo anterior deverá
conter, no mínimo, a situação da execução mensal dos orçamentos fiscal e da seguridade social, classificada segundo os grupos
de despesas de que trata o inciso II do art. 33, desta lei, aberta
por subprojeto e subatividades e agregada por:
I
subprograma;
II
programa;
III
função;
IV
unidade orçamentária;
V
órgão;
órgão e programa.
VI
§ I? Deverá acompanhar o relatório de execução orçamentária quadro comparativo discriminando, para cada um dos
níveis de abertura e agregação referidos no caput e incisos deste
artigo:
a) o valor empenhado no mês;
bl o valor empenhado no ano;
c) o valor constante da lei orçamentária anual;
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d) o valor orçado, considerando-se a lei orçamentária anual
e os créditos adicionais aprovados;
e) a participação relativa entre cada um dos valores de que
tratam as alineas a a d deste parágrafo e o valor total correspondente, classificado por grupo de despesa, no caso de cada
um dos níveis de agregação discriminados nos incisos deste artigo;
fi a participação relativa entre cada um dos valores de que
tratam as alíneas a a d deste parágrafo e o valor correspondente, totalizado por órgão e classificado por grupo de despesa no
caso dos subprojetose subatividades.
§ 2? Os valores e participações a que se refere o parágrafo
anterior não considerarão as despesas orçadas ou executadas
relativas à rol agem da dívida da Un-ião, as quais deverão ser
apresentadas separadamente.
Art. 54. Simultaneamente com o encaminhamento à sanção presidencial dos autógrafos do projeto da lei orçamentária
anual, bem como dos projetos de créditos adicionais, o Poder
Legislativo enviará, em meio magnético de processamento eletrônico, todos os dados e informações relativas aos autógrafos,
destacando as alterações ocorridas nos projetos originais, por
iniciativa do Congresso NacionaL
Art. 55. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira

ANEXO A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
Subprogramas Prioritários no Plano Plurianual
Grupo
0054 0055 0056 -

de Precedência I
Pesquisa Fundamental
Pesquisa Aplicada
Desenvolvimento Experimental
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0057 0059 0103 0104 0111 0112 0187 0188 0190 0206 0213 0217 0236 0237 0316 0346 0427 0428 0429 0430 0431 0447 0448 0449 0456 0483 0487 -

Informação Científica e Tecnológica
Levantamento do Meio Ambiente
Proteção à Flora e à Fauna
Reflorestamento
Extensão Rural
Promoção Agrária
Erradicação do Analfabetismo
Ensino Regular
Educação Pré-Escolar
Ensino de Pós-Graduação
Cursos de Suplência
Treinamento de Recursos Humanos
Livro Didático
Material de Apoio Pedagógico
Habitações Urbanas
Promoção Industrial
Alimentação e Nutrição
Assistência Médica e Sanitária
Controle de Doenças Transmissíveis
Vigilância Sanitária
Produtos Profiláticos e Terapêuticos
Abastecimento D'Água
Saneamento Geral
Sistemas de Esgotos
Controle da Poluição
Assistência ao Menor
Assistência Comunitária

Grupo
0015 0066 0067 0075 0077 0087 0137 0174 0197 0199 0224 -

de Precedência II
Custódia e Reintegração Social
Reforma Agrária
Colonização
Defesa Sanitária Vegetal
Irrigação
Defesa Sanitária Animal
Radiodifusão
Policiamento Civil
Formação para o Setor Secundário
Ensino Polivalente
Desporto Amador
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0246
0247
0297
0364
0375
0457
0458
0484
0535
0537
0538
0539
0563
0572

-

Grupo
0001 0002 0013 0014 0040 0043 0044 0045" 0094 0098 0136 0160 0163 0166 0215 0265 0290 0410 0475 0477 0479 0480 0523 0524 -

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Difusão Cultural
Regularização de Cursos D' Água
Empreendimentos Turísticos
Metrologia
Defesa Contra as Secas
Defesa Contra Inundações
Assistência ao Silvícola
Controle e Segurança do Tráfego Rodoviário
Construção e Pavimentação de Rodovias
Conservação de Rodovias
Restauração de Rodovias
Portos e Terminais Marítimos
Transporte Metropolitano
de Precedência III
Ação Legislativa
Controle Externo
Ação Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Planejamento e Orçamentação
Organização e Modernização Administrativa
Informações Geográficas e Estatísticas
Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais
Estoques Reguladores
Execução da Politíca de Preços Agrícolas
Serviços Especiais de Telecomunicações
Operações Aéreas
Operações Navais
Operações Terrestres
Cursos de Qualificação
Geração de Energia Termonuclear
Extração e Beneficiamento
Relações Diplomáticas
Fiscalização das Relações do Trabalho
Ordenamento do Emprego e do Salário
Normatização e Fiscalização da Proteção no Trabalho
Prevenção do Acidente do Trabalho
Infra-Estrutura Aeroportuária
Controle e Segurança do Tráfego Aéreo
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0534 - Estradas Vicinais
0542 - Ferrovias
0562 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

LEI

N~

8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Diepõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
LEI ORGÁNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
TiTULO I
Conceituação e Princípios Constitucionais

Art. 1~ A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade da cobertura e do atendimento;
bl uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais;
c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
d) irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) eqüidade na forma de participação no custeio;
f) diversidade da base de financiamento;
g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
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TÍTULO II
Da Saúde
Art. 2? A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância
pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e
diretrizes:
a) acesso universal e igual itário:

b) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único;
c) descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;

di atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas;
ai participação da comunidade na gestão, fiscalização e
acompanhamento das ações e serviços de saúde;
f) participação da iniciativa privada na assistência à saúde,
obedecidos os preceitos constitucionais.
TÍTULO III
Da Previdência Social
Art. 3? A Previdência Social tem por fim assegurar aos
seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição;
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bl valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do
salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado. não inferior ao do salário-mínimo;
c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-decontribuição, corrigidos monetariamente;
d) preservação do valor real dos beneficios;
e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.
TiTULO IV
Da Assistência Social
Art. 4? A Assistência Social é a política social que provê
o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de
contribuição à Seguridade Social.
Parágrafo único.

A organização da Assistência Social obe-

decerá às seguintes diretrizes:

ai descentralização político-administrativa;
b"l participação da população na formulação e controle das
ações em todos os níveis.
TiTULO V
Da Organização da Seguridade Social
Art. 5? As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e
Assistência Social, conforme o disposto no Capitulo II do Título VIII da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema
Nacional de Seguridade Social, na forma desta lei.
Art. 6? Fica instituído o Conselho Nacional da Seguridade
Social, órgão superior de deliberação colegiada, com a participação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de representantes da sociedade civil.
§ I? O Conselho Nacional da Seguridade Social terá 15
(quinze) membros e respectivos suplentes, sendo:
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a) 4 (quatro) representantes do Governo Federal, dentre os
quais, 1 (um) da área de saúde, 1 (um) da área de previdência
social e 1 (um) da área de assistência social;
b) 1 (um) representante dos governos estaduais e 1 (um) das
prefeituras municipais;
c) 6 (seis) representantes da sociedade civil, sendo 3 (três I
trabalhadores, dos quais pelo menos 1 (um) aposentado, e 3
(três) empresários;
di 3 (três] representantes dos conselhos setoriais, sendo um
de cada área da Seguridade Social, conforme disposto no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social.
§ 2? Os membros do Conselho Nacional da Seguridade Social serão nomeados pelo Presidente da República.
§ 3? O Conselho Nacional da Seguridade Social será presidido por um dos seus integrantes. eleito entre seus membros,
que terá mandato de 1 (um) ano, vedada a reeleição, e disporá
de uma Secretaria-Executiva, que se articulará com 08 conselhos setoriais de cada área.
§ 4? Os representantes dos trabalhadores, dos empresários
e respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais
e confederações nacionais e terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 5? As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência
Social organizar-se-âo em conselhos setoriais, com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios
e da sociedade civil.
§ 6? O Conselho Nacional da Seguridade Social reunir-se-á
ordinariamente a cada bimestre, por convocação de seu presidente, ou, extraordinariamente, mediante convocação de seu
presidente ou de um terço de seus membros, observado, em ambos os casos, o prazo de até 7 (sete) dias para a realização da
reunião.
§ 7? As reuniões do Conselho N acionai da Seguridade Social serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus
membros, sendo exigida para deliberação a maioria simples dos
votos.
§ 8? Perderá alugar no Conselho N acionai da Seguridade
Social o membro que não comparecer a 3 (três) reuniões canseCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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cutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, no ano, salvo se a ausência
ocorrer por motivo de força maior, justificado por escrito ao
conselho, na forma estabelecida pelo seu regimento.
§ 9? A vaga resultante da situação prevista no parágrafo
anterior será preenchida através de indicação da entidade representada, no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 10. As despesas porventura exigidas para o comparecimento às reuniões do conselho constituirão ônus das respectivas entidades representadas.
§ 11. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes de sua participação no
conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.

Art. 7? Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social:
I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observado o disposto no inciso VII do
art. 194 da Constituição Federal;
11 - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e social dos recursos e o desempenho dos programas realizados, exigindo prestação de contas;
In - apreciar e aprovar os termos dos convênios firmados entre a seguridade social e a rede bancária para a prestação
dos serviços;
IV - aprovar e submeter ao Presidente da República os
programas anuais e plurianuais da Seguridade Social;
V - aprovar e submeter ao Órgão Central do Sistema
de Planejamento Federal e de Orçamentos a proposta orçamentária anual da Seguridade Social;
VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposição periódica dos valores dos benefícios e dos salários-decontribuição, a fim de garantir, de forma permanente, a preservação de seus valores reais;
VII - zelar pelo fiel cumprimento do disposto nesta lei e
na legislação que rege a Seguridade Social, assim como pelo
cumprimento de suas deliberações;
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VIII - divulgar, através do Diário Oficial da União, todas
as suas deliberações;
IX - elaborar o seu regimento interno.
Art. 8~ As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais
da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada
por 3 (três) representantes, sendo 1 (um) da área da saúde, 1
(um I da área da previdência social e 1 (um) da área de assistência social.
Art. 9? As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social são objeto de leis específicas, que regulamentarão sua
organização e funcionamento.
TITULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social
Introdução
Art. 10. A Seguridade Social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do art. 195 da
Constituição Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios
e de contribuições sociais.
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade
Social é composto das seguintes receitas:
I
receitas da União;
II - receitas das contribuições sociais;
III - receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga
ou creditada aos segurados a seu serviço;
bl as dos empregadores domésticos;
c] as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-decontribuição;
di as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognóstiCOSo
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CAPÍTULO I
Dos Contribuintes
Seção I

Dos segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social
as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação especifica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular
e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência
de empresa nacional no exterior.
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática
ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas
subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e
o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da
respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior,
em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o
Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do
domicílio;
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada
no exterior, cuj a maioria do capital votante pertença a empresa
brasileira de capital nacional;
II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;
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lU
como empresano: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado, o membro de conselho de
administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio
de indústria e o sócio cotista que participe da gestão ou receba
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou
rural;
IV - como trabalhador autônomo:
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

bl a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade
econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos
casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atívidade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;
b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto
de vída consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à
Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de
inativo;
c) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto
por sistema próprio de previdência social;
di o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por
sistema de previdência social do país do domicílio;
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas
empresas sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento;
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o
meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades, individualCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{4l:1501-1724, jul./ago. 1991.
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mente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo
familiar respectivo.
§ 1~ Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável
à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.
§ 2~ Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de
uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma
delas.

Art. 13. O servidor civil ou militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regíme Geral de
Previdência Social consubstanciado nesta lei, desde que esteja
sujeito a sistema próprio de previdência social.
Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Prevídência Social, tornar-se-á segurado obrigatório em relação a essas atividades.
Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze)
anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Prevídência Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde que não
incluído nas disposições do art. 12.

Seção II
Da empresa e do empregador doméstico
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
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Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos
desta lei, o autônomo e equiparado em relação a segurado que
lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática
e a repartição consular de carreira estrangeiras.

CAPÍTULO 11
Da Contribuição da União
Art. 16. A contribuição da União é constituída de recursos
adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na lei
orçamentária anual.
Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de
eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária
Anual.
Art. 17. Para o pagamento dos Encargos Previdenciários
da União (EPU) poderão contribuir os recursos da Seguridade
Social, referidos na alinea d do parágrafo único do art. 11 desta
lei, nas proporções do total destas despesas, estipuladas pelo
seguinte cronograma:
I
até 55% (cinqüenta e cinco por cento), em 1992;
11
até 45% (quarenta e cinco por cento I, em 1993;
111
até 30% (trinta por cento), em 1994;
IV
até 10% (dez por cento), a partir de 1995.
Art. 18. Os recursos da Seguridade Social referidos nas
alineas a, b, c e d do parágrafo único do art. 11 desta lei poderão contribuir, a partir do exercício de 1992, para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral apenas
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps),
da Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA) e da Fundação Centro Brasileira para Infância e Adolescência (FCBIA).
Art. 19. O Tesouro Nacional entregará os recursos destinados à execução do Orçamento da Seguridade Social aos respectivos órgãos e unidades gestoras nos mesmos prazos legais
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estabelecidos para a distribuição dos Fundos de Participação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.
§ I? Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo,
as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ao a atualização monetária segundo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos tributos da União.
§ 2? Os recursos oriundos da majoração das contribuições
previstas nesta Lei ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para
atender as ações nas áreas de saúde, previdência e assistência
social.
CAPÍTULO III
Da Contribuição do Segurado
Seção I
Da contribuição dos segurados empregado,
empregado doméstico e trabalhador avulso
Art. 20. A contribuição do segurado empregado, inclusive
o doméstico, e a do trabalhador avulso, é calculada mediante a
aplicação da correspondente alíquota, de forma não cumulativa,
sobre o seu salário-de-contribuição mensal, observado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte tabela:

Salário-de-contribuição

Alíquota em %

até 51.000,00
de 51.000,01 até 85.000,00
de 85.000,01 até 170.000,00

8,0
9,0

10,0

Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
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Seção II
Da contribuição dos segurados trabalhador
autônomo, empresário e facultativo
Art. 21. A alíquota de contríbuição dos segurados empresário, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados, aplicada sobre o respectivo salário-de-contribuição. será de:
I - 10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição
de valor igualou inferior CrS51.000,OO (cinqüenta e um mil cruzeiros);

II ~ 20% (vinte por cento) para os demais salários-decontribuição.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
CAPITULO IV
Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e
autônomos que lhe prestem serviços;
II - para o financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho, dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:
a) 1 % (um por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado
leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado grave.
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1557
§ 1~ No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e
entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das
contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por
cento) sobre a base de cálculo definida no inciso I deste artigo.
§ 2? Não integram a remuneração as parcelas de que trata
o § 8? do art. 28.
§ 3? O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho,
apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso 11 deste artigo, a fim
de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4? O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho N acionai da Seguridade Social, mecanismos de
estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores
de deficiência física, sensorial e/ou mental, com desvio do padrão médio.
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes
do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além
do disposto no art. 22 são calculadas mediante a aplicação das
seguintes alíquotas:
I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no § I? do art. I? do Decreto-Lei n?
1.940111, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo art. 22,
do Decreto-Lei n? 2.397 121, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores;

II - 10% (dez por cento) sobre o lucro liquido do periodobase antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado na
forma do art. 2? da Lei n? 8.034 131, de 12 de abril de 1990.
(1) Coleção das Leis: Brasília, (3):7, abr./jun. 1982.
(2) Coleção das Leis: Brasília, (7):68, out./dez. 1987.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):803, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.

1558
§ I? No caso das instituições citadas no § I? do art. 22
desta lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso 11 é de
15% (quinze por cento).
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de
que trata o art. 25.

CAPÍTULO V
Da Contribuição do Empregador Doméstico
Art. 24. A contribuição do empregador doméstico é de
12% (doze por cento) do salário-de-contribuição do empregado
doméstico a seu serviço.
CAPÍTULO VI
Da Contribuição do Produtor Rural, do Pescador
e do Garimpeiro
Art. 25. Contribui com 3% (três por cento I da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção o segurado
especial referido no inciso VIl do art. 12.
§ I? O segurado especial de que trata este artigo, além da
contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir,
facultativamente, na forma do art. 21.
§ 2? Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os
produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em estado naturalou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem,
fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os
subprodutos e os resíduos obtidos através desses processos.
CAPÍTULO VII
Da Contribuição Sobre a Receita de Concursos
de Prognósticos
Art. 26. Constitui receita da Seguridade Social a renda
líquida dos concursos de prognósticos.
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§ I? Consideram-se concursos de prognósticos todos e
quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas,
inclusive as realizadas em reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal.

§ 2? Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por
renda líquida o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas
com a administração, conforme fixado em lei, que inclusive estipulará o valor dos direitos a serem pagos às entidades desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos.
§ 3? Durante a vigência dos contratos assinados até a publicação desta lei com o Fundo de Assistência Social (F AS) é
assegurado o repasse à Caixa Econômica Federal (CEF) dos valores necessários ao cumprimento dos mesmos.

CAPÍTULO VIII
Das Outras Receitas
Art. 27.
I

Constituem outras receitas da Seguridade Social:
as multas, a atualização monetária e os juros mora-

tórios;
II
a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
IH - as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens;
IV - as demais receitas patrimoniais. industriais e financeiras;
V - as doações, legados, subvenções e outras receitas
eventuais;
VI - 50% (cinqüenta por cento I dos valores obtidos e
aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal;
VII - 40% (quarenta por cento) do resultado dos Ieilões
dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal;
VIII - outras receitas previstas em legislação específica.
Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm
o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos
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automotores de vias terrestres, de que trata a Lei n? 6.194(4), de
dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50%
(cinqüenta por cento) do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS), para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes
de trânsito.
CAPÍTULO IX
Do Salário-de-Contribuição
Art. 28.

Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 8~ e
respeitados os limites dos §§ 3~, 4? e 5~ deste artigo;
11 - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas
as normas a serem estabelecidas em regulamento para a comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e facultativo: o salário-base, observado o disposto no art. 29.
§ I? Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a
falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-decontribuição será proporcional ao número de dias de trabalho
efetivo, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2? O salário-maternidade é considerado salário-decontribuição.
§ 3? O limite rmmmo do salarío-de-contribuicâo é de um
salário-mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário,
conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o
mês.
§ 4? O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor
aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em
lei.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):334, out./dez. 1974.
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§ 5~ O limite máximo do salário-de-contribuição é de
CrS170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado o partir
da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os
mesmos índices que os do reajustamento dos beneficios de prestação continuada da Previdência Social.
§ 6~ No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência
complementar, pública e privada, em especial, para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo
anterior deste artigo.
§ 7~ O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição, na forma estabelecida em regulamento.
§ 8~ O valor total das diárias pagas, quando excedente a
50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal, integra o
salário-de-contribuição pelo seu valor total.
§ 9? Não integram o salário-de-contribuição:
a) as cotas do salário-família recebidas nos termos da lei;
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo
aeronauta nos termos da Lei n? 5.929 151, de 30 de outubro de
1973;
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n? 6.321 161, de 14 de abril de
1976;
di os abonos de férias não excedentes aos limites da legislação trabalhista;
e) a importância recebida a título de aviso prévio indenizado, férias indenizadas, indenização por tempo de serviço e indenização a que se refere o art. 9~ da Lei n? 7.238 171, de 29 de outubro de 1984;
fi a parcela recebida a titulo de vale-transporte, na forma
da legislação própria;
(5) Coleção das Leis. Brasília; (7):57, out./dez. 1973.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (3):57, abr./jun. 1976.

(7) Coíeçõo das Leis. Brasília, (7):116, out./dez. 1984.
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g) a ajuda de custo recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado;
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50%
(cinqüenta por cento) da remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei
n? 6.494(81, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada de acordo com a lei específica.
Art. 29. O salário-base de que trata o inciso lU do art. 28
é determinado conforme a seguinte tabela:

ESCALA DE SALÁRIOS-BASE
Classe

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Salário-Base

Número Mínimo de Meses
de Permanência em
Cada Classe
(Interstícios)

1 (um) salário-mínimo

12
12
12
12

CrS102.000,OO
CrS119.000,00
CrS136.000,00
Cr$153.000,00
CrS170.000,00

36
36
60
60

c-s 34.000,00
o-s 51.000,00
c-e 68.000,00
o-s 85.000,00

24

§ I? Os valores do salário-de-contríbuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma
data e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§ 2? O segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, como facultativo, ou em decorrência de filiação
obrigatória cuja atividade seja sujeita a salário-base, será enquadrado na classe inicial da tabela.

(8) Coleção das Leis. Brasília, (7):297, out./dez. 1977.
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§ 3? Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e
trabalhador avulso que passarem a exercer, exclusivamente,
atividade sujeita a salário·base poderão enquadrar-se em qualquer classe até a equivalente ou a mais próxima da média aritmética simples dos seus seis últimos salários-de-contribuição,
atualizados monetariamente, devendo observar, para acesso às
classes seguintes, os interstícios respectivos.
§ 4? O segurado que exercer atividades simultâneas sujeitas a salário-base contribuirá com relação a apenas uma delas.
§ 5? Os segurados empregado, inclusive o doméstico. e
trabalhador avulso que passarem a exercer, simultaneamente,
atividade sujeita a salário-base serão enquadrados na classe inicial, podendo ser fracionado o valor do respectivo salário-base,
de forma que a soma de seus salários-de-contribuição obedeça
ao limite fixado no § 5? do art. 28.
§ 6? Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e
trabalhador avulso que exercem, simultaneamente, atividade
sujeita a salário-base ficarão isentos de contribuição sobre a escala, no caso de o seu salário atingir o limite máximo do
salário-de-contribuição fixado no § 5? do art. 28.
§ 7? O segurado que exercer atividade sujeita a saláriobase e, simultaneamente, for empregado, inclusive doméstico,
ou trabalhador avulso, poderá, se perder o vínculo empregatício, rever seu enquadramento na escala de salário-base, desde que não ultrapasse a classe equivalente ou a mais próxima
da média aritmética simples dos seus seis últimos salários-decontribuição de todas as atividades, atualizados monetariamente.
§ 8? O segurado que deixar de exercer atividade que o incluir como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e passar a contribuir como segurado facultativo, para
manter essa qualidade, deve enquadrar-se na forma estabelecida na escala de salários-base em qualquer classe, até a equivalente ou a mais próxima da média aritmética simples dos seus
seis últimos salários-de-contribuição, atualizados monetariamente.
§ 9? O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, que voltar a exercer atividade abrangida por este regime e
sujeita a salário-base, deverá enquadrar-se na escala de salárioColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, iul.vago. 1991.
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base, em qualquer classe, até a equivalente ou a mais próxima
do valor de sua aposentadoria.
§ 10. Não é admitido o pagamento antecipado de contribuição para suprir o interstício entre as classes.
§ 11. Cumprido o interstício, o segurado pode permanecer

na classe em que se encontra, mas em nenhuma hipótese isto
ensejará o acesso a outra classe que não a imediatamente superior, quando ele desejar progredir na escala.
§ 12. O segurado em dia com as contribuições poderá re-

gredir na escala até a classe que desejar, devendo, para progredir novamente, observar o interstício da classe para a qual regrediu e os das classes seguintes, salvo se tiver cumprido anteriormente todos os interstícios das classes compreendidas entre
aquela para a qual regrediu e à qual deseja retornar.
CAPITULO X
Da Arrecadação e Recolhimento
das Contribuições
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições
ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas, observado o disposto em regulamento:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, empresár ios , trabalhadores avulsos e autônomos a seu serviço, na mesma data prevista pela legislação trabalhista para o
pagamento de salários e de contribuições incidentes sobre a folha de salários;
c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II
do art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária
federal vigente;
11 - os segurados trabalhador autônomo e equiparados,
empresário e facultativo estão obrigados a recolher sua contriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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buicão por iniciativa própria, no prazo da alínea b do inciso I
deste artigo;
lU - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa são
obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o
5? dia útil do mês seguinte ao da operação de venda ou consignação da produção, ou no dia imediatamente anterior caso não
haja expediente bancário naquele dia, na forma estabelecida em
regulamento;
IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25, exceto no caso do inciso X
deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
V - o empregador doméstico está obrigado a arrecadar
a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço
e a recolhê-la, assim como a parcela a seu cargo, no prazo referido na alínea b do inciso I deste artigo;
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n?
4.591(91, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários
com o construtor pelo cumprimento das obrigações para com a
Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o
executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações;
VII - exclui-se da responsabilidade solidária perante a
Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária
que realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor;
VIII - nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida
se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for executada sem mão-de-obra assalariada, observadas as exigências do regulamento;
IV - as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta lei;
(9) Coleçào das Leis. Brasília, (7):67, out.v dez. 1964.
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x - o segurado especial é obrigado a recolher a contribuição de que trata o art. 25 no prazo estabelecido no inciso III
deste artigo. caso comercialize a sua produção no exterior ou diretamente no varejo, ao consumidor.
Parágrafo único. Fica autorizado o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) a firmar convênio com os sindicatos de
trabalhadores avulsos, para que, na forma do regulamento desta lei, possam funcionar como coletores intermediários de contribuições descontadas da remuneração dos seus representados
pelas empresas requisitantes de serviços, observados os prazos
e procedimentos estabelecidos neste artigo para recolhimento do
produto arrecadado ao órgão competente.
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ I? Fica ressalvado o direito regressivo do contratante
contra o executor e admitida a retenção de importâncias a este
devidas para a garantia do cumprimento das obrigações desta
lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2? Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação,
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos cujas
características impossibilitem a plena identificação dos fatos
geradores das contribuições, tais como construção civil, limpeza
e conservação, manutenção, vigilância e outros assemelhados
especificados no regulamento, independentemente da natureza e
da forma de contratação.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Col. Leis Rep. Fed_ Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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111 - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e ao Departamento da Receita Federal (DRF) todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa durante 10 (dez) anos, à disposição da fiscalização.
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal
(DRF) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na
esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e
aplicar as sanções previstas legalmente.
§ I? É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e do Departamento da Receita Federal (DRF) o exame
da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito
o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2? A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei.
§ 3? Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto
Nacionai do Seguro Social (INSS) e o Departamento da Receita
Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4? Na falta de prova regular e formalizada, o montante
dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, ju!./ago. 1991.
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porcional a area construída e ao padrão de execução da obra,

cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade
imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
§ 5~ O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei.
§ 6~ Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer
outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Art. 34. As contribuições devidas à Seguridade Social e
outras importâncias não recolhidas nas épocas próprias terão
seus valores atualizados monetariamente, em caráter irrelevável, atá a data do pagamento, de acordo com os critérios adotados para os tributos da União.
Art. 35. A falta de cumprimento dos prazos de que trata o
art. 30, exceto quanto ao disposto na alínea c do seu inciso I,
acarreta multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes
percentuais, incidentes sobre os valores das contribuições atualizadas monetariamente até a data do pagamento:
I - 10% (dez por cento) sobre os valores das contribuições em atraso que, até a data do pagamento, não tenham sido
incluídas em notificação de débito;
II - 20% (vinte por cento I sobre os valores pagos dentro
de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da correspondente notificação de débito;
III - 30% (trinta por cento) sobre todos os valores pagos
através de parcelamento, observado o disposto no art. 38;
IV - 60% (sessenta por cento) sobre os valores pagos em
quaisquer outros casos, inclusive por falta de cumprimento de
acordo para parcelamento.
Parágrafo único. E facultada a realização de depósito, à
disposição da Seguridade Social, sujeito aos mesmos percenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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tuais dos incisos I e II acima, conforme o caso, para apresenta-

ção de defesa.
Art. 36. Independentemente da multa variável do artigo
anterior, são devidos, de pleno direito, em caráter irrelevável,
pela falta de cumprimento do disposto no art. 30 desta lei, juros
de mora de 1 % (um por cento) ao mês ou fração, calculados sobre o valor do débito atualizado na forma prevista no art. 34.
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta lei, ou em caso de falta
de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo único. Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
Art. 38. As contribuições devidas à Seguridade Social, incluídas ou não em notificação de débito, poderão, após verificadas e confessadas, ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até 60 (sessenta] meses, observado o disposto em regulamento.
§ 1~ Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos,
dos trabalhadores avulsos e as decorrentes da sub-rogação de
que trata o inciso IV do art. 3D, independentemente do disposto
no art. 95.
§ 2~ Não pode ser fírmado acordo para pagamento parcelado se as contribuições tratadas no parágrafo anterior não tiverem sido pagas.
§ 3~ A empresa ou segurado que, por ato próprio ou de
terceiros tenha obtido, em qualquer tempo, vantagem ilícita em
prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social, através de prática de crime previsto na alínea j do art. 95, não poderá obter
parcelamentos, independentemente das sanções admínistrati
vas, cíveis ou penais cabíveis.
§ 4~ As contribuições de que tratam os incisos I e II do
art. 23 serão objeto de parcelamento, de acordo com a legislação
específica vigente.
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Art. 39. O débito original atualizado monetariamente na
forma do art. 34, a multa variável de que trata o art. 35, os juros de mora a que se refere o art. 36, bem como outras multas
previstas nesta lei, devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Fazenda Nacional.
§ 1~ A certidão textual do livro de que trata este artigo
serve de título para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), por intermédio de seu procurador ou representante legai, promover em juízo a cobrança da dívida ativa, segundo o
mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios da
Fazenda Nacional.
§ 2~ Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de título dado em
garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que
o título será sempre recebido pro solvendo.
Art. 40. Vetado.
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de dispositivos desta lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos
órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição.
Art. 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidas pelo Poder Público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que
se encontrarem em mora, por mais de 30 (trinta) dias, no recoIhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda
sujeitos às proibições do art. I? e às sanções dos arts. 4? e 7? do
Decreto-Lei n? 368,(10) de 19 de dezembro de 1968.
Art. 43. Em caso de extinção de processos trabalhistas de
qualquer natureza, inclusive a decorrente de acordo entre as
partes, de que resultar pagamento de remuneração ao segurado,
(10) Coleção das Leis. Brasília, (7):18, out.vdez. 1968.
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o recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social
será efetuado incontinenti.
Art. 44. A autoridade judiciária exigirá a comprovação do
fiel cumprimento ao disposto no artigo anterior.
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir
seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
Parágrafo único. A Seguridade Social nunca perde o direito de apurar e constituir créditos provenientes de importâncias
descontadas dos segurados ou de terceiros ou decorrentes da
prática de crimes previstos na alínea j do art. 95 desta lei.
Art. 46. O direito de cobrar os créditos da Seguridade Social, constituídos na forma do artigo anterior. prescreve em 10
(dez) anos.
CAPiTULO XI
Da Prova de Inexistência de Débito
Art. 47. É exigido documento comprobatório de inexistência de débito relativo às contribuições sociais, fornecido pelos
órgãos competentes, nos seguintes casos:
I - da empresa:
a) na contratação com o Poder Público e no recebimento de
benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele;
b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvelou direito a ele relativo;
c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem mó-

vel de valor superior a Cr$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao ativo permanente da empresa;
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relatívo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou
extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil;
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II - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de
construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso VIII do art. 30.
§ I? A prova de inexistência de débito deve ser exigida da
empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local
onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito
de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente.
§ 2? A prova de inexistência de débito, quando exigível ao
incorporador. independe da apresentada no registro de imóveis
por ocasião da inscrição do memorial de incorporação.
§ 3? Fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de
inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de
série e data da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes.
§ 4? O documento comprobatório de inexistência de débito
poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso II deste artigo.
§ 5? O prazo de validade do documento comprobatório de
inexistência de débito é de 3 (três) meses contados da data de
sua emissão.
§ 6? Independe de prova de inexistência de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro
anterior para o qual já foi feita a prova;
bl a constituição de garantia para concessão de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito
pública ou privada, desde que o contribuinte referido no art. 25
não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições
sobre a sua produção para a Seguridade Social;
c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, relativa a
imóvel cuja construção tenha sido concluida antes de 22 de novembro de 1966.
§ 7? O condômino adquirente de unidades imobiliárias de
obra de construção civil não incorporada na forma da Lei n~
4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento comCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, ju!./ago. 1991.
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probatório de inexistência de débito. desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade. conforme
dispuser o regulamento.
Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto
no artigo anterior, ou o seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos.
§ 1~ Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência de débito. a fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou o
seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida
fiscal com o oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2? O servidor. o serventuário da Justiça e a autoridade
ou órgão que infringirem o disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no art. 92, sem
prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.

TÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 49. A matrícula da empresa será feita:
I - simultaneamente com a inscrição, registro ou arquivamento de ato constitutivo na Junta Comercial, se for o caso;
II - perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSSI.
no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas atividades, quando não sujeita a Registro do Comércio.
§ I? Independentemente do disposto neste artigo. o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) procederá à matrícula:
a) de ofício, quando ocorrer omissão;
bl de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo do inciso 11.
§ 2? A unidade matriculada na forma do inciso II e do § I?
deste artigo receberá Certificado de Matrícula com número cadastral básico, de caráter permanente.
§ 3~ O não cumprimento do disposto no inciso 11 e na
alínea b do § I? deste artigo sujeito o responsável à
multa na forma estabelecida no art. 92 deste lei.
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§ 4? O Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRC), através das Juntas Comerciais, bem como os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas prestarão, obrigatoriamente, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) todas
as informações referentes aos atos constitutivos e alterações
posteriores relativos a empresas e entidades neles registradas,
conforme o disposto em regulamento.
Art. 50. É obrigatória a apresentação de comprovante de
matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS I no caso de obra de construção civil, quando do fornecimento de
alvará, bem como de comprovante de inexistência de débito para com a Seguridade Social, quando da concessão de habíte-se,
por parte das prefeituras municipais.
Art. 51. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pelos órgãos competentes, bem como a atualização monetária e os juros de mora estão sujeitos, nos processos de falência,
concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes
aos créditos da União, aos quais são equiparados.
Parágrafo úníco. O Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) reivindicará os valores descontados pela empresa de
seus empregados e ainda não recolhidos.
Art. 52. A empresa em débito para com a seguridade social é proibido:
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
11 - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a
sócio-cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal
ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o responsável à multa de 50% (cinqüenta por cento) das
quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data
do evento, atualizadas na forma prevista no art. 34.
Art. 53. Na execução judicial da dívida ativa da União,
suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exeqüente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor.
§ I? Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam
desde logo indisponíveis.
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§ 2? Efetuado o pagamento integral da dívida executada,
com seus acréscimos legais, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do
respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que
não haja outra execução pendente.
§ 3? O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas.
§ 4? Não sendo opostos embargos, no caso legal, ou sendo
eles julgados improcedentes. os autos serão conclusos ao juiz do
feito, para determinar o prosseguimento da execução.
Art. 54. Os órgãos competentes estabelecerão critério para
a dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessa medida.
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 desta lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e
estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Serviço Social, renovado a cada três anos;
IH - promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou
pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
§ I? Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que
trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2? A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja
mantida por outra que esteja no exercício da isenção.
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Art. 56. A inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a
partir da publicação desta lei, é condição necessária para que os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam receber as
transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPEI e do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), celebrar acordos, contratos, convênios ou
ajustes, bem corno receber empréstimos, financiamentos, avais
e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração
direta e indireta da União.
Parágrafo único. Para o recebimento do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), bem como a consecução
dos demais instrumentos citados no caput deste artigo, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão apresentar os
comprovantes de recolhimento das suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes aos 3 (três)
meses imediatamente anteriores ao mês previsto para a efetivação daqueles procedimentos.
Art. 57. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
serão, igualmente, obrigados a apresentar, a partir de 1? de junho de 1992, para os fins do disposto no artigo anterior, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos
com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), existentes
até 1? de setembro de 1991, renegociados nos termos desta lei.
Art. 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios para com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), existentes até 1? de setembro de 1991, poderão ser liquidados em até 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais.
Parágrafo único. Para apuração dos débitos será considerado o valor original, atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para correção de seus créditos.
Art. 59. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implantará, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação
desta lei, sistema próprio e informatizado de cadastro dos pagamentos e débitos dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e
das Prefeituras Municipais, que viabilize o permanente acompanhamento e fiscalização do disposto nos arts. 56, 57 e 58 e permita a divulgação periódica dos devedores da Previdência Social.
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Art. 60. A arrecadação da receita prevista nas alineas a, b
e c do parágrafo único do art. 11 e o pagamento dos benefícios
da Seguridade Social serão realizados através da rede bancária
ou por outras formas, nos termos e condições aprovados pelo
Conselho Nacional de Seguridade Social.
Parágrafo único. Os recursos da Seguridade Social serão
centralizados em banco estatal federal que tenha abrangência
em todo o País.
Art. 61. As receitas provenientes da cobrança de débitos
dos Estados e Municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão constituir
reserva técnica, de longo prazo, que garantirá o seguro social
estabelecido no Plano de Benefícios da Previdência Social.
Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de
que trata este artigo para cobrir despesas de custeio em geral,
inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos
benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua
utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, na forma
da lei de orçamento.
Art. 62. A contribuição estabelecida na Lei n? 5.161 1111, de
21 de outubro de 1966, em favor da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro),
será de 2% (dois por cento) da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho, estabelecida
no inciso II do art. 22.

TÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias

CAPÍTULO I
Da Modernização da Previdência Social
Art. 63. Fica instituído o Conselho Gestor do Cadastro
NacionaI do Trabalhador (CNT), criado na forma dos Decretos
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n?s 97.9361121, de 10 de julho de 1989 e 99.3781131, de 11 de julho
de 1990.
Parágrafo único. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional
do Trabalhador é vinculado ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que assegurará condições para o seu funcionamento.
Art. 64. Ao Conselho Gestor do Cadastro Nacional do
Trabalhador incumbe supervisionar e fiscalizar os trabalhos de
implantação do Cadastro Nacional do Trabalhador, bem como
sugerir as medidas legais e adminístratívas que permitam, no
prazo máximo de 4 (quatro) anos, a contar da data da publicação
desta lei, a existência na Administração Pública Federal de cadastro completo dos trabalhadores e das empresas.
Art. 65. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Trabalhador terá 12 (doze) membros titulares e igual número de suplentes, nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência
Social para mandato de 4 (quatro) anos, sendo:
I - 6 (seis) representantes do Governo Federal;
II - 3 (três) representantes indicados pelas centrais sindicais ou confederações nacionais de trabalhadores;
UI - 3 (três) representante" das confederações nacionais
de empresários.
§ I? A presidência do conselho gestor será exercida por

um de seus membros, eleito para mandato de 1 (um) ano, vedada a recondução .
•
§ 2? O conselho gestor tomará pose no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta lei.
§ 3? No prazo de até 60 (sessenta) dias após sua posse, o
conselho gestor aprovará seu regimento interno e o cronograma

de implantação do Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT),
observado o prazo limite estipulado no art. 64.
Art. 66. Os órgãos públicos federais, da administração direta, indireta ou fundacional envolvidos na implantação do Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT) se obrigam, nas respec(12) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1664, jul./ago. 1989.

(13) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2591, jul.lago. 1990.
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tivas áreas, a tomar as providências necessárias para o cumprimento dos prazos previstos nesta lei, bem como do cronograma

a ser aprovado pelo conselho gestor.
Art. 67. Até que seja implantado o Cadastro Nacional do
Trabalhador (CNTI, as instituições e órgãos federais, estaduais,
do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de
empresas e de contribuintes elTI geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante a
realização de convênios, todos os dados necessários à permanente atualização dos cadastros da Previdência Social.
Art. 68. Os cartórios de registro civil que descumprirem a
norma relativa à comunicação de óbitos ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), conforme o disposto no Decreto n~
92.588 1141, de 25 de abril de 1986, sujeitar-se-ão à multa prevista
no art. 92 desta lei.
Art. 69. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá iniciar, a partir de 60 (sessenta) dias, e concluir, no prazo
de até 2 (dois) anos, a contar da data da publicação desta lei,
um programa de revisão da concessão e da manutenção dos beneficios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades
e falhas porventura existentes.
§ I? O programa deverá ter como etapa inicial a revisão
dos beneficios concedidos por acidentes do trabalho.
§ 2~ Os resultados do programa de revisão a que se refere
o caput deste artigo deverão constituir fonte de informações para implantação e manutenção do Cadastro de Beneficiários da
Previdência Social.
§ 3~ O programa de revisão da concessão e da manutenção
dos beneficios poderá contar com auxílio de auditoria independente.
Art. 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais, estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua
periodicidade e os mecanismos de fiscalização e auditoria.
Art. 71. O Instituto do Seguro Social (INSS) deverá rever
os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho,
ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

Art. 72. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promoverá, no prazo de 180 (cento e oitentaI dias, a contar da publicação desta lei, a revisão das indenizações associadas a benefícios por acidentes do trabalho, cujos valores excedam a
Cr31.700.000,OO (um milhão e setecentos mil cruzeiros).
Art. 73. O setor encarregado pela área de benefícios no
âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá
estabelecer indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizadas
pelos órgãos locais de atendimento.
Art. 74. Os postos de benefícios deverão adotar como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados
com os dados de cadastros de empresas e de contribuintes em
geral quando da concessão de benefícios.
Art. 75. O pagamento mensal de benefícios de valores entre CrS999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil cruzeiros) e
Cr35.000.000,OO (cinco milhões de cruzeiros) sujeitar-se-á a expressa autorização das Direções Regionais do Instituto N acional do
Seguro Social (INSS).
Parágrafo único. Os benefícios de valor-es superiores ao limite estipulado no caput deste artigo terão seu pagamento mensal condicionado à autorização da presidência do Instituto N acionaI do Seguro Social (INSS).
Art. 76. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá proceder ao recadastramento de todos aqueles que, por intermédio de procuração, recebem beneficios da Previdência Social.
Parágrafo único. O documento de procuração deverá, a cada semestre, ser revalidado pelos órgãos de atendimento locais.
Art. 77. Fica autorizada a criação de conselhos municipais
de Previdência Social, órgãos de acompanhamento e fiscalização das ações na área previdenciária, com a participação de representantes da comunidade.
Parágrafo único. As competências e o prazo para a instalação dos conselhos referidos no caput deste artigo serão objeto
do regulamento desta lei.
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Art. 78. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na
forma da legislação especifica, fica autorizado a contratar auditorias externas, periodicamente, para analisar e emitir parecer
sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições, bem como pagamento dos benefícios, submetendo os resultados obtidos à
apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 79. O Conselho Nacional da Seguridade Social
(CNSS) deverá indicar cidadão de notório conhecimento na área
para exercer a função de Ouvidor-Geral da Seguridade Social,
que terá mandato de 2 (dois) anos, sendo vedada a sua recondução.
§ I? Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha do
ouvidor referido no caput desta artigo.
§ 2? As atribuições do Ouvidor-Geral da Seguridade Social serão definidas em lei especifica.
Art. 80. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
obrigado a:
I - enviar às empresas e aos contribuintes individuais,
quando solicitados, extratos de recolhimento das suas contribuições;

II - emitir automaticamente e enviar às empresas avisos
de cobrança de débitos;

IH - emitir e enviar aos beneficiários o Aviso de Concessão de Benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos;

IV - reeditar versão atualizada, nos termos do Plano de
Benefícios, da Carta dos Direitos dos Segurados;
V - divulgar, com a devida antecedência, através dos
meios de comunicação, alterações porventura realizadas na forma de contribuição das empresas e segurados em geral;
VI - descentralizar, progressivamente, o processamento
eletrônico das informações, mediante extensão dos programas
de informatização de postos de atendimento e de Regiões Fiscais.
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Art. 81. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgará, trimestralmente, lista atualizada dos devedores das
contribuições previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11, bem como relatório circunstanciado das medidas administrativas e judiciais adotadas para a cobrança e execução
da divida.
§ I? O relatório a que se refere o caput deste artigo será
encaminhado aos órgãos da administração federal direta e indireta, às entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, aos registros públicos, cartórios de registro de títulos e
documentos, cartórios de registro de imóveis e ao sistema financeiro oficial, para os fins do § 3? do art. 195 da Constituição Federal e da Lei n? 7.711,( 14 ) de 22 de dezembro de 1988.
§ 2? O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fica
autorizado a firmar convênio com os governos estaduais e municipais para extensão. àquelas esferas de governo, das hipóteses
previstas no art. I? da Lei n? 7.711, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 82. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto NacionaI do Seguro Social (INSS) deverão, a cada trimestre, elaborar
relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados,
bem como dos resultados obtidos, enviando-a à apreciação do
Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 83. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando à melhoria da qualidade do atendimento e o controle e a eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios.
Art. 84. O Conselho Nacional da Seguridade Social, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir de sua instalação,
criará comissão especial para acompanhar o cumprimento, pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, das providências previstas nesta lei, bem como de outras destinadas à modernização da Previdência Social.

(14) Coleção das Leis. Brasília. (7):100, out./dez. 1988.
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CAPÍTULO II
Das Demais Disposições.
Art. 85. O Conselho Nacional da Seguridade Social será
instalado no prazo de 30 (trinta) dias após a promulgação desta
lei.
Art. 86. Enquanto não for aprovada a Lei de Assistência
Social, o representante do conselho respectivo será indicado pelo Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito
público e das entidades da administração pública indireta devem consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício.
Art. 88. Os prazos de prescrição de que goza a União
aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no art.
46.

Art. 89. Não serão restituídas contribuições, salvo na hipótese de recolhimento indevido, nem será permitida ao beneficiário a antecipação do seu pagamento para efeito de recebímento de benefícios.
Parágrafo único. Na hipótese de recolhimento indevido, as
contribuições serão restituídas, atualizadas monetariamente.
Art. 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da sua instalação, adotará as
providências necessárias ao levantamento das dívidas da União
para com a Seguridade Social.
Art. 91. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta lei para
a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o
responsável, conforme a gravidade da infração, à multa variável de Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$10.000.000 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
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Art. 93. Da decisão que aplicar multa, cabe apresentação
de defesa no prazo de 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou relevar multa recorrerá de ofício para autoridade hierarquicamente superior, na forma estabelecida em regulamento.
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração ajustada,
contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de
empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado,
aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto nesta lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às contribuições que tenham a mesma base utilizada
para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração
paga ou creditada a segurados, ficando sujeitas aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial.
Art. 95. Constitui crime:
a) deixar de incluir na folha de pagamentos da empresa os
segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou autônomo que lhe prestem serviços;
bl deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da
contabilidade da empresa o montante das quantias descontadas
dos segurados e o das contribuições da empresa;
c) omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos,
remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de
contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes;
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do público;
e) deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade
Social que tenham integrados custos ou despesas contábeis relativos a produtos ou serviços vendidos;
f) deixar de pagar salário-família, salário-maternidade, auxílio-natalidade ou outro benefício devido a segurado, quando
as respectivas quotas e valores já tiverem sido reembolsados à
empresa;
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g) inserir ou fazer inserir em folha de pagamentos, pessoa
que não possui a qualidade de segurado obrigatório;
h) inserir ou fazer inserir em Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a Seguridade Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ser feita;

i) inserir ou fazer inserir em documentos contábeis ou outros relacionados com as obrigações da empresa declaração falsa ou diversa da que deveria constar, bem como omitir elementos
exigidos pelas normas legais ou regulamentares específicas;
j) obter ou tentar obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social ou
de suas entidades, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante arttficio, contrafação, imitação, alteração ardilosa, falsificação ou qualquer outro meio fraudulento.
§ I? No caso dos crimes caracterizados nas alíneas d, e, e f
deste artigo, a pena será aquela estabelecida no art. 5? da Lei n?
7.492,1151 de 16 de junho de 1986, aplicando-se à espécie as disposições constantes dos arts. 26, 27, 30, 31 e 33 do citado diploma
legal.
§ 2? A empresa que transgredir as normas desta lei, além
das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em
que dispuser o regulamento:
a) suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais;
bl à revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário
especial;
c) à inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal;
d) à interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual;
e) à desqualificação para impetrar concordata;
f) à cassação de autorização para funcionar no país, quando
for o caso.
05} Coleção das Leis. Brasília, (3):346, abr.vjun. 1986.
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§ 3? Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos cr imes acima caracterizados o titular de firma individual, os SÓM
cios solidários, gerentes, diretores ou administradores que participem ou tenham participado da gestão de empresa beneficiada, assim como o segurado que tenha obtido vantagens.
§ 4? A Seguridade Social, através de seus órgãos competentes, e de acordo com o regulamento, promoverá a apreensão
de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios,
bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante lavratura do competente termo, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos neste artigo.
Art. 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacionai, anualmente, acompanhando a Proposta Orçamentária da
Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade
Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20
(vinte) anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, econômicas e institucionais relevantes.
Art. 97. O segurado empregador rural que vinha contribuindo para o Regime de Previdência Social, instituído pela Lei
n? 6.260, (16) de 6 de novembro de 1975, agora segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, na forma do inciso
lU ou da alínea a do inciso IV do art. 12, passa a contribuir na
forma do art. 21, enquadrando-se na escala de salários-base, definida no art. 29, a partir da classe inicial até a mais próxima
ou a correspondente a 1/120 (um cento e vinte avos) da média
dos valores sobre os quais incidiram suas três últimas contribuições anuais, respeitados os limites mínimo e máximo da referida escala.
Art. 98. Os processos judiciais nos quais é a Previdência
Social exeqüente, cuja última movimentação houver ocorrido
até 31 de dezembro de 1984, e estiverem paralisados por ausência da localização do executado ou de bens para garantir a execução, e cujo valor originário do débito for inferior, em moeda
então corrente, ao equivalente a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, são declarados extintos, cabendo ao Poder Judiciário, com prévia intimação, providenciar a
baixa e arquivamento do feito.
(16) Coleção das Leis. Brasília, (7):154, out./dez. 1975
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Art. 99. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a firmar convênios com as entidades beneficentes de
assistência social, que atendam ao disposto no art. 55 desta lei,
para o recebimento em serviços. conforme normas a serem definidas pelo Conselho Nacional da Seguridade Social, dos valores
devidos à Seguridade Social, correspondente ao período de 1~ de
setembro de 1977 até a data de publicação desta lei.
Art. 100. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
em caráter excepcional, fica autorizado a cancelar em até 30%
(trinta por cento] o valor dos débitos vencidos dos Governos
Estaduais, do Distrito Federal e das Prefeituras Municipais.
Art. 101. Os valores e os limites do salário-de-contribuição, citados nos arts. 20, 21, 28, § 5~, e 29, serão reajustados, a
partir de abril de 1991 até a data da entrada em vigor desta lei,
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento do limite mínimo do salário-de-contribuição neste
período.
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta lei serão reajustados, a partir de abril de 1991, à exceção do disposto
nos arts. 20, 21, 28, § 5?, e 29, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social, neste período.
Art. 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua publicação.
Art. 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 105. Revogam-se as dísposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri

LEI

N~

8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

T1TULOI
Da Finalidade e dos Principias Básicos
da Previdência Social
Art. I? A Previdência Social, mediante contribuição, tem
por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de
manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Art. 2? A Previdência Social rege-se pelos seguintes
princípios e objetivos:
I
universalidade de participação nos planos previdenciários;
11
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
III
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;
IV
cálculo dos benefícios considerando-se os saláriosde-contribuição corrigidos monetariamente;
V - irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a
preservar-lhes o poder aquisitivo;
VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos do
salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo;
VII - previdência complementar facultativa, custeada por
contribuição adicional;
VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa' com a participação do governo e da comunidade,
em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.
Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII
deste artigo será efetivada em nível federal, estadual e municipal.
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Art. 3? Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência
Social (CNPS), órgão superior de deliberação colegiada, que terá
como membros:
I
II
a)
bl
c)

- 4 (quatro) representantes do Governo Federal;
- 7 (sete) representantes da sociedade civil, sendo:
2 (dois) representantes dos aposentados e pensionistas;
2 (dois) representantes dos trabalhadores em atividades;
3 (três) representantes dos empregadores.

§ I? OS membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez.
§ 2? Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos
aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais.
§ 3? O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, por convocação de seu Presidente, não podendo ser adiada
a reunião por mais de 15 (quinze) dias se houver requerimento
nesse sentido da maioria dos conselheiros.
§ 4? Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu
Presidente ou a requerimento de um terço de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS.
§ 5? As decisões do conselho serão tomadas com a presença
de, no mínimo, 6 (seis; de seus membros.
§ 6? As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente
trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
§ 7? Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos
trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a
estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser .dernitidos
por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de
processo judicial.
§ 8? Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência
Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício
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de suas competências, para o que contará com uma SecretariaExecutiva do Conselho Nacional de Previdência Social.
§ 9? O CNPS deverá se instalar no prazo de ao (trintal dias
a contar da publicação desta lei.
Art. 4? Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS):
I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões
de políticas aplicáveis à Previdência Social;
II - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente
a gestão previdenciária;
III - apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social;
IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da
Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social;
V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos. programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à
Previdência Social;
VII - apreciar à prestação de contas anual a ser remetida
ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa;
VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos
quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do
Presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no art. 132;
IX - elaborar e aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União.
Art. 5~ Compete aos órgãos governamentais:
I - prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos;
II - encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2
(dois) meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada.
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Art. 6? O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS)
deverá indicar cidadão de notório conhecimento na área para
exercer a função de Ouvidor Geral da Previdência Social, que terá mandato de 2 (dois) anos, sendo vedada a sua recondução.
§ 1? Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha do
ouvidor referido no caput deste artigo.
§ 2? As atribuições do Ouvidor Geral da Previdência Social
serão definidas em lei específica.
Art. 7? Ficam instituidos os Conselhos Estaduais e os
Conselhos Municipais de Previdência Social - respectivamente
CEPS e CMPS -, órgãos de deliberação colegiada, subordinados ao Conselho Nacional de Previdência Social, observando para a sua organização e instalação, no que couber, os critérios estabelecidos nesta lei para o CNPS, adaptando-os para a esfera
estadual ou municipal.
§ 1? Os membros dos CEPS serão nomeados pelo presidente do CNPS e o dos CMPS, pelos presidentes dos CEPS.
§ 2? Os representantes dos trabalhadores em atividade e
seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS,
pelas federações ou centrais sindicais, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos ou, na ausência destes, pelas federações ou ainda,
em último caso, pelas centrais sindicais ou confederações nacionais.
§ 3? Os representantes dos aposentados e seus respectivos
suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações
ou confederações, e, no caso dos CMPS, pelas associações ou, na
ausência destes, pelas federações.
§ 4? Os representantes dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos, associações ou, na
ausência destes, pelas federações.
Art. 8? Compete aos CEPS e ao CMPS, nos âmbitos estadual e municipal, respectivamente:
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNPS;
11 - acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária;
In - propor ao CNPS planos e programas para a Previdência Social;
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IV - acompanhar, apreciar e dar conhecimento ao CNPS,
através de relatórios gerenciais por este definidos, a execução
dos planos, programas e orçamentos;
V - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à
Previdência Social;
VI - elaborar seus regimentos internos.
TÍTULOII
Do Plano de Benefícios da Previdência Social
CAPÍTULO ÚNICO
Dos Regimes de Previdência Social
Art. 9? A Previdência Social compreende:
I - o Regime Geral de Previdência Social;
II - o Regime Facultativo Complementar de Previdência
Social.
§ I? O Regime Geral de Previdência Social (RGPSI garante
a cobertura de todas as situações expressas no art. I? desta lei,
exceto a de desemprego involuntário, objeto de lei específica.
§ 2? O Regime Facultativo Complementar de Previdência
Social será objeto de lei específica.
TÍTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social
CAPÍTULO I
Dos Beneficiários
Art. la. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência
Social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos
das Seções I e II deste capítulo.

Seção I
Dos Segurados
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social
as seguintes pessoas físicas:
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I -

como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural

à

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
bl aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular
e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência
de empresa nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática
ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a
elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições,
excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil
e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país
da respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior,
em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o
Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do
domicílio;
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada
no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa
brasileira de capital nacional;

II ~ como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;

IH ~ como empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não-empregado, o membro de conselho de
administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio
de indústria e o sócio cotista que participe da gestão ou receba
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou
rural;
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IV -

como trabalhador autônomo:

a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em ca-

ráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade
econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos
casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais, em caráter
permanente ou temporária, diretamente ou através de prepostos
e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda
que de forma não contínua;
b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto
de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à
Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de
inativo;

c) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto
por sistema próprio de previdência social;
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por
sistema de previdência social do país do domicílio;

VI - como trabalhador avulso: quem presta a diversas
empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o
meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a
eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com
o grupo familiar respectivo.
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§ I? Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável
à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.
§ 2? Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de
uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma
delas.
Art. 12. O servidor civil ou militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de
Previdência Social consubstanciado nesta lei, desde que esteja
sujeito a sistema próprio de previdência social.
Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime
Geral de Previdência Social, tornar-se-á segurado obrigatório
em relação a essas atividades.

Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze)
anos que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do
art. 11.
Art. 14. Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos
desta lei, o autônomo e equiparado em relação a segurado que
lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática
e a repartição consular de carreira estrangeiras.
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
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H - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
IH - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado
incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contr ibuições,
o segurado facultativo.
§ I? O prazo do inciso H será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.
§ 2? Os prazos do inciso H ou do § I? serão acrescidos de
12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
§ 3~ Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva
todos os seus direitos perante a Previdência Social.
§ 4? A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da
Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente
ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados
neste artigo e seus parágrafos.

Seção II
Dos dependentes
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência
Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho,
de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

H -

os pais;
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III - o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e
um) anos ou inválido;

IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos
ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida.
§ i? A existência de dependente de qualquer das classes
deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 2? Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o
próprio sustento e educação.
§ 3? Considera -se companheira ou companheiro a pessoa
que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou
com a segurada, de acordo com o § 3? do art. 226 da Constituição Federal.
§ 4? A dependência econômica das pessoas indicadas no
inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Seção III
Das inscrições

Art. 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição
do segurado e dos dependentes.
§ i? Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão promovê-la se ele falecer sem tê-la efetivado.
§ 2? O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa
em face de separação judicial ou divórcio sem direito a alimentos, certidão de anulação de casamento, certidão de óbito ou
sentença judicial, transitada em julgado.

§ 3? A Previdência Social poderá emitir identificação especifica, para os segurados referidos nos incisos IIl, IV, V, VI e
VII do art. 11, e no art. 13 desta lei, para produzir efeitos exclusivamente perante ela, inclusive com a finalidade de provar a filiação.
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Capítulo Il
Das Prestações em Geral

Seção I
Das espécies de prestações
Art. 18.

O Regime Geral de Previdência Social compreen-

de as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de even-

tos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
í) abono de permanência em serviço;
Il - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
III - quanto ao segurado e dependente:
a) pecúlios;
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.
§ I? Só poderão beneficiar-se do auxílio-acidente e das
disposições especiais relativas a acidente do trabalho os segurados e respectivos dependentes mencionados nos incisos I, VI e
VII do art. 11 desta lei, bem como os presidiários que exerçam
atividade remunerada.
§ 2? O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ela
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retornar, somente tem direito à reabilitação profissional, ao
auxílio-acidente e aos pecúlios, não fazendo jus a outras prestações, salvo as decorrentes de sua condição de aposentado, observado o disposto no art. 122 desta lei.
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício
do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho
dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
§ I? A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do
trabalhador.
§ 2? Constitui contravenção penal, punível com multa,
deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene
do trabalho.
§ 3? É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.
§ 4? O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas .de classe
acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos
anteriores, conforme dispuser o regulamento.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos
do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou
desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da
relação mencionada no inciso L
§ I? Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
bl a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade laborativa;
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di a doença endêmica adquirida por segurado habitante de
regrao em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é
resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
§ 2? Em caso excepcional, constatando-se que a doença
não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo
resultou das condições especiais em que o trabalho é executado
e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve
considerá-la acidente do trabalho.
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho,
para efeitos desta lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte
do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a
sua recuperação;
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de:
ai ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por
terceiro ou companheiro de trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de
terceiro ou de companheiro de trabalho;
di ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;
III - a doença proveniente de contaminação acidental do
empregado no exercício de sua atividade;
IV - o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do
local e horário de trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a
autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa
para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo
quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor
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capacitação da mão-de-obra, independentemente de meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou
deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
§ 1? Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou
por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no
local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado
no exercício do trabalho.
§ 2? Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra
origem, se associe ou se superponha às conseqüências do anterior.
Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 1? (primeiro) dia útil seguinte ao
da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade
competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e
O limite máximo do salário-de-contribuição. sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência
Social.
§ 1? Da comunicação a que se refere este artigo receberão
cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria.
§ 2? Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindícal competente, o médico que o assistíu ou qualquer
autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo.
§ 3~ A comunicação a que se refere o § 2~ não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo.
§ 4? Os sindicatos e entidades representativas de classe
poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das
multas previstas neste artigo.
Art. 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de
doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia
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da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o
diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.

Seção II
Dos períodos de carência
Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus
ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro
dia dos meses de suas competências.
Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas
para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir
da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um
terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento
da carência definida para o benefício a ser requerido.
Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos
de carência, ressalvado o disposto no art. 26:
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;
II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de
serviço, aposentadoria especial e abono de permanência em serviço: 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes
prestações:
I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família,
salário-maternidade, auxílio-acidente e pecúlios;
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que,
após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista
elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que
lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento
particularizado;
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HI - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art.
39, aos segurados especiais referidos no inciso VH do art. 11
desta lei;
IV
serviço social;
V- reabilitação profissional.
Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:
I - referentes ao período a partir da data da filiação ao
Regime Geral de Previdência Social. no caso dos segurados empregados e trabalhadores avulsos referidos nos incisos I e VI do
art. 11;
H - realizadas a contar da data do efetivo pagamento da
primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para
este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a
competências anteriores, no caso dos segurados referidos nos
incisos H, IH, IV, V e VH, este enquanto contribuinte facultativo, do art. 11 e no art. 13 desta lei.

Seção III
Do cálculo do valor dos benefícios
Subseção I
Do salário-de-benefício

Art. 28. O valor do benefício de prestação contínuada, ínclusive o regido por norma especial, exceto o salário-família e o
salário-materrridade, será calculado com base no salário-debenefício.
§ I? Quando o benefício for decorrente de acidente do trabalho, considerar-se-á, ao invés do salário-de-benefício calculado de acordo com o disposto nesta subseção, o salário-decontribuição vigente no dia do acidente se mais vantajoso,
aplicando-se-lhe o disposto no § 2? do art. 29.
§ 2? Entende-se como salário-de-contribuição vigente no
dia do acidente o contratado para ser pago por mês, dia ou hora, no mês do acidente, que será multiplicado por trinta quando
diário, Ou por duzentos e quarenta quando horário, para corresCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, juL/ago. 1991.
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ponder ao valor mensal que servirá de base de cálculo para o
benefício.
§ 3? Quando a jornada de trabalho não for de oito horas
diárias, será adotada, para fins do disposto no parágrafo anterior, a base de cálculo a ela correspondente.
§ 4? Quando, entre o dia do acidente do trabalho e a data
do início do benefício. ocorrer reajustamento por dissídio coletivo ou alteração do salário-mínimo, o benefício deverá iniciar-se
também com a renda mensal reajustada, nos mesmos índices
deste ou de acordo com a política salarial.
Art. 29. O salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou
da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta
e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito)
meses.
§ I? No caso de aposentadoria por tempo de serviço, especial ou por idade, contando o segurado com menos de 24 (vinte e
quatro) contribuições no período máximo citado, o salário-debenefício corresponderá a 1/24 (um vinte e quatro avos) da soma dos salários-de-contribuição apurados.
§ 2? O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de
um salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do
salário-contribuição na data de início do benefício.
§ 3? Serão considerados para o cálculo do salário-debenefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre
os quais tenha incidido contribuição previdenciária.
§ 4? Não será considerado, para o cálculo do salário-debenefício, o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o
limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do benefício,
salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de
promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva.
§ 5? Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4);1501-1724, jul./ago. 1991.
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considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o
salário- de- benefício que serviu de base para o cálculo da renda
mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios
em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) saláriomínimo.
Art. 30. No caso de remuneração variável, no todo ou em
parte, qualquer que seja a causa da variação, o valor do benefício de prestação continuada decorrente de acidente do trabalho, respeitado o percentual respectivo, será calculado com base
na média aritmética simples:
I - dos 36 (trinta e seis) maiores salários-de-contribuição
apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses
imediatamente anteriores ao do acidente, se o segurado contar.
nele, mais de 36 (trinta e seis I contribuições.
II - dos salários-de-contribuição compreendidos nos 36
(trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao do acidente Ou
no período de que trata o inciso I, conforme mais vantajoso, se
o segurado contar com 36 (trinta e seis) ou menos contribuições
nesse período.
Art. 31. Todos os salários-de-contribuição computados no
cálculo do valor do benefício serão ajustados, mês a mês, de
acordo com a variação integral do Indico Nacional de Preços ao
Consumidor (INPCI, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao periodo decorrido a partir da data de competência do salário-decontribuição até a do início do benefício, de modo a preservar
os seus valores reais.
Art. 32. O salário-de-beneficio do segurado que contribuir
em razão de atividades concomitantes será calculado com base
na soma dos salários-de-contribuição das atividades exercidas
na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de
cálculo, observado o disposto no art. 29 e as normas seguintes:
I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício requerido, o salário-debenefício será calculado com base na soma dos respectivos
salários-de-contribuição;
11 - quando não se verificar a hipótese do inciso anterior,
o salário-de-benefício corresponde à soma das seguintes parcelas:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul.Zago. 1991.
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a) o salário-de-benefício calculado com base nos saláriosde-contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido;
b) um percentual da média do salário-de-contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo de contribuição e os do período de carência do benefício requerido;
III - quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o
percentual da alínea b do inciso II será o resultante da relação
entre 08 anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício.
§ I? O disposto neste artigo não se aplica ao segurado
que, em obediência ao limite máximo do salário-de-contribuição,
contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes.
§ 2? Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que
tenha sofrido redução do salário-de-contribuição das atividades
concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário.
Subseção II
Da renda mensal do benefício
Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento
do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do saláriomínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-decontribuição, ressalvado o disposto no art. 45 desta lei.
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício
do segurado empregado e trabalhador avulso, serão contados os
salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições
devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo
da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabiveis.
Parágrafo único. Para os demais segurados, somente serão
computados os salários-de-contribuiçâo referentes aos meses de
contribuição efetivamente recolhidas.
Art. 35. Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso
que tenham cumprido todas as condições para a concessão do
benefício pleiteado mas não possam comprovar o valor dos seus
salários-de-contribuição no período básico de cálculo, será conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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cedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada, quando da apresentação de prova dos salários-decontribuição.
Art. 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo
satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício
requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da
prova do recolhimento das contribuições.
Art. 37. A renda mensal inicial recalculada de acordo com
o disposto nos arts. 35 e 36, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá,
a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então.
Art. 38. Sem prejuízo do disposto nos arts. 35 e 36, cabe à
Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os
informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios.
Art. 39, Para os segurados especiais referidos no inciso
Vll do art. 11 desta lei, fica garantida a concessão:
1 - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de
auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1
(um) salário-mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número
de meses correspondentes à carência do benefício requerido; ou
II - dos benefícios especificados nesta lei, observados os
critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social.
Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxíliodoença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou
auxílio-reclusão.
Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que
couber, da mesma forma que a Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício
do mês de dezembro de cada ano.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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Seção IV

Do reajustamento do valor dos beneficios
Art. 41.

O reajustamento dos valores de benefícios obede-

cerá às seguintes normas:

I -

é assegurado o reajustamento dos benefícios para pre-

servar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de
sua concessão;
11 - os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados, de acordo com suas respectivas datas de início, com

base na variação integral do INPC, calculado pelo IBGE, nas
mesmas épocas em que o salário-mínimo for alterado, pelo índice da cesta básica ou substituto eventual.
§ I?

O disposto no inciso II poderá ser alterado por oca-

sião da revisão da política salarial.
§ 2? Na hipótese de se constatar perda de poder aquisitivo
com a aplicação do disposto neste artigo, o Conselho Nacional
de Seguridade Social (CNSS) poderá propor um reajuste extraordinário para recompor esse valor, sendo feita igual recomposição das faixas e limites fixados para os salários-de-contribuição.
§ 3? Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite
máximo do salário-de-benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos.
§ 4? Os benefícios devem ser pagos até o lO? (décimo) dia
útil do mês seguinte ao de sua competência, podendo o CNPS
reduzir este prazo.

§ 5? O primeiro pagamento de renda mensal do benefício
será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão.
§ 6? O pagamento de parcelas relativas a benefício, efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social, será
atualizado de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), verificado no período compreendido
entre o mês em que deveria ter sido pago e o mês do efetivo p~
gamento.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.

1609
Seção V
Dos Benefícios
Subseção I
Da aposentadoria por invalidez
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício
de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 1~ A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame
médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua
confiança.
§ 2? A doença ou lesão de que o segurado já era portador
ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento
dessa doença ou lesão.
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado
o disposto nos §§ 1~, 2~ e 3~ deste artigo.
§ I? Concluindo a perícia médica inicíal pela existência de
incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria
por invalidez, quando decorrente de acidente do trabalho, será
concedida a partir da data em que o auxílio-doença deveria ter
início, e, nos demais casos, será devida:
a) ao segurado empregado ou empresário, definidos no art.
11 desta lei, a contar do 16~ (décimo sexto) dia do afastamento
da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se
entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem
mais de 30 (trinta) dias;
b) ao segurado empregado doméstico, autônomo e equiparado, trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo, definidos nos arts. 11 e 13 desta lei, a contar da data do início da inCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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capacidade ou da data da entrada do requerimento. se entre essas datas decorrerem mais de 30 (trinta) dias.
§ 2? Durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento
da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar
ao segurado empregado o salário ou, ao segurado empresário, a
remuneração.
§ 3? Em caso de doença de segregação compulsória. a aposentadoria por invalidez independerá de auxílio-doença prévio e
de exame médico-pericial pela Previdência Social, sendo devida
a partir da data da segregação.
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, observado o disposto na Seção UI deste capítulo. especialmente no art. 33. consistirá numa renda mensal correspondente a:
a) 80% (oitenta por cento) do salário-de-benefício. mais 1%
(um por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições. não
podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do salário-debenefício; ou
b) 100% (cem por cento) do salário-de-benefício ou do
salário-de-contribuição vigente no dia do acidente. o que for
mais vantajoso, caso o benefício seja decorrente de acidente do
trabalho.
§ I? No cálculo do acréscimo previsto na alinea a deste artigo, será considerado como período de contribuição o tempo em
que o segurado recebeu auxílio-doença ou outra aposentadoria
por invalidez.
§ 2? Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de
auxílio-doença. o valor da aposentadoria por invalidez será
igual ao do auxilio-doença se este, por força de reajustamento.
for superior ao previsto neste artigo.
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o
limite máximo legal;
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem
for reajustado;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Br;lsilia, 183(4):1501-1724, jul.vago. 1991.
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c) cessará com a morte do aposentado. não sendo incorporável ao valor da pensão.
Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente
cancelada, a partir da data do retorno.
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:
I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco)
anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez
ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito
a retornar à função que desempenhava na empresa quando se
aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social; ou
b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do
auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;
11 - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o

período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado
apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente
exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à
atividade:
a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da
data em que for verificada a recuperação da capacidade;
b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no período
seguinte de 6 (seis] meses;
c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também
por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará
definitivamente.

Subseção II
Da aposentadoria por idade
Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 [sesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4) :1501-1724, jul.Zago. 1991.
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senta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta), se mulher, reduzidos esses limites para 60 e 55 anos de idade para os
trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I e nos incisos IV e VII do art. 11.
Parágrafo único. A comprovação de efetivo exercício de
atividade rural será feita com relação aos meses imediatamente
anteriores ao requerimento do benefício, mesmo que de forma
descontínua, durante período igual ao da carência do benefício,
ressalvado o disposto no inciso II do art. 143.
Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:
I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida
até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou
b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea a.
II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.
Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o disposto
na Seção III deste capítulo, especialmente no art. 33, consistirá
numa renda mensal de 70% (setenta por cento) do salário-debenefício, mais 1 % (um por cento) deste, por grupo de 12 (doze]
contribuições, não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do
salário-de-benefício.
Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o
período de carência e completado 70 (setenta) anos de idade, se
do sexo masculino, ou 65 (sessenta e cinco) anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria.
Subseção III
Da aposentadoria por tempo de serviço

Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que comCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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pletar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou
30 (trinta) anos, se do masculino.
Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado
o disposto na Seção HI deste capítulo, especialmente no art. 33,
consistirá numa renda mensal de:
I - para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário-debenefício aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, mais 6% (seis
por cento) deste, para cada novo ano completo de atividade, até
o máximo de 100% (cem por cento I do salário-de-benefícios aos
30 (trinta I anos de serviço;
H - para o homem: 70% (setenta por cento) do salário-debenefício aos 30 (trinta) anos de serviço, mais 6% (seis por cental deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 35
(trinta e cinco) anos de serviço.
Art. 54. A data do início da aposentadoria por tempo de
serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por
idade, conforme o disposto no art. 49.
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de
que trata o art. 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e
o previsto no § I? do art. 143 da Constituição Federal, ainda que
anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, desde
que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas
Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público;
H - o tempo intercalado em que esteve em gozo de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
IH - o tempo de contribuição efetuado como segurado facultativo, desde que antes da vigência desta lei;
IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato
eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido
contado para a inatividade remunerada nas Forças Armadas ou
aposentadoria no serviço público;
V - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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§ I? A averbação de tempo de serviço durante o qual o
exercicio da atividade não determinava filiação obrigatória ao
anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida
mediante o recolhimento das contribuições correspondentes,
conforme dispuser o regulamento, observado o disposto no § 2?
§ 2? O tempo de serviço do segurado trabalhador rural,
anterior à data de início de vigência desta lei, será computado
independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser
o regulamento.
§ 3? A comprovação do tempo de serviço para os efeitos
desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando
baseada em início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de
força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.
Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora,
após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercicio em funções de
magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-debenefício, observado o disposto na Seção IH deste capítulo.

Subseção IV
Da aposentadoria especial
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco)
anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ I? A aposentadoria especial, observado o disposto na
Seção IH deste capítulo, especialmente no art. 33, consistirá
numa renda mensal de 85% (oitenta e cinco por cento) do
salário-de-benefício, mais 1 % (um por cento) deste, por grupo de
12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100% (cem por
cento) do salário-de-benefício.
§ 2? A data de início do benefício será fixada da mesma
forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no
art. 49.
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§ 3? O tempo de serviço exercido alternadamente em atividade comum e em atividade profissional sob condições especiais
que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde
ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão, segundo critérios de equivalência estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, para efeito de qualquer benefício.
§ 4? O período em que o trabalhador integrante de categoria profissional enquadrada neste artigo permanecer licenciado
do emprego, para exercer cargo de administração ou de representação sindical, será contado para aposentadoria especial.
Art. 58. A relação de atividades profissionais prejudiciais
à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.

Subseção V

Do auxílio-doença
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze] dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado e empresário a contar do 16? (décimo sexto) dia do afastamento da atividade, e no caso dos demais segurados, a contar
da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

§- I? Quando requerido por segurado afastado da atividade
por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.
§ 2? O disposto no § I? não se aplica quando o auxíliodoença for decorrente de acidente do trabalho.
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§ 3? Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos ao
do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à
empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral ou,
ao segurado empresário. a sua remuneração.
§ 4? A empresa que dispuser de serviço médico, próprio
ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das
faltas correspondentes ao período referido no § 3?, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência
Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.

Art. 61.

O auxílio-doença, observado o disposto na Seção

III deste capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa

renda mensal correspondente a:
a) 80% (oitenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1%
(um por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições, não
podendo ultrapassar 92% (noventa e dois por cento) do saláriode benefício; ou
b} 92% (noventa e dois por cento) do salário-de-benefício ou
do salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, o que for
mais vantajoso, caso o benefício seja decorrente de acidente do
trabalho.
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá
submeter-se a processo de reabilitação profissional para o
exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade
que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado nãorecuperável, for aposentado por invalidez.
Art. 63. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença
será considerado pela empresa como licenciado.
Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período
de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a
importância garantida pela licença.
Art. 64. Após a cessação do auxílio-doença acidentário e
do retorno ao trabalho, havendo agravamento de seqüela que resulte na reabertura do benefício, o novo salário-de-contribuição
será considerado no cálculo.
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Subseção VI
Do salário-família
Art. 65. O salário- família será devido, mensalmente, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou
equiparados nos termos do § 2? do art. 16 desta lei, observado o
disposto no art. 66.
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade
e os demais aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais
de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais,
se do feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria.
Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou
equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade é de:
I - CrS1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros),
para o segurado com remuneração mensal não superior a
CrS51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros);
II - Cr$I70,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado
com remuneração mensal superior a CrS51.000,00 (cinqüenta e
um mil cruzeiros).
Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à
apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória do filho.
Art. 68. As cotas do salário- família serão pagas pela empresa, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições conforme
dispuser o regulamento.
§ I? A empresa conservará durante 10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela fiscalização da Previdência Sacia!.
§ 2? Quando o pagamento do salário não for mensal, o
salário-família será pago juntamente com o último pagamento
relativo ao mês.
Art. 69. O salário-farnília devido ao trabalhador avulso
poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se
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incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e de distribuílo.
Art. 70. A cota do salário-família não será incorporada,
para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício.

Subseção VII
Do salário-maternidade
Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada empregada, à trabalhadora avulsa e à empregada doméstica, durante
28 (vinte e oito) dias antes e 92 (noventa e dois) dias depois do
parto, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada
ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à
sua remuneração integral e será pago pela empresa, efetivandose a compensação quando do recolhimento das contribuições,
sobre a folha de salários.
Parágrafo único. A empresa deverá conservar durante 10
(dez) anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social.
Art. 73. O salário-maternidade será pago diretamente pela
Previdência Social à empregada doméstica, em valor correspondente ao do seu último salário-de-contribuição.

Subseção VIII
Da pensão por morte
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte
presumida.
Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será:
a) constituído de uma parcela, relativa à família, de 80%
(oitenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito, se estivesse aposentado na data do
seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez por cento) do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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valor da mesma aposentadoria quantos forem os seus dependentes, até o máximo de 2 (duas).
b) 100% (cem por cento) do salário-de- benefício ou do
salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, o que for
mais vantajoso, caso o falecimento seja conseqüência de acidente do trabalho.
Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e
qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar
da data da inscrição ou habilitação.
§ I? O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por
morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus
ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica.
§ 2? O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de
fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade
de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16
desta lei.
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista:
I ~ será rateada entre todos, em partes iguais;
II - reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo
direito à pensão cessar.
§ I? O direito à parte da pensão por morte cessa;
a) pela morte do pensionista,
b I para o filho ou irmão ou dependente designado menor,
de ambos os sexos, que completar 21 (vinte e um) anos de idade,
salvo se for inválido;
c) para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.
§ 2? Com a extinção da parte do último pensionista a pensão se extinguirá.
Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela
autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será concedida pensão provisória, na forma desta subseção.
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§ I? Mediante prova do desaparecimento do segurado em
conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da de-

claração e do prazo deste artigo.
§ 2? Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta lei ao
pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei.
Subseção IX

Do auxílio-reclusão

Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem
estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.
Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão,
sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.
Subseção X

Dos pecúlios
Art. 81. Serão devidos pecúlios:
I - ao segurado que se- incapacitar para o trabalho antes
de ter completado o período de carência;
II - ao segurado aposentado por idade ou por tempo de
serviço pelo Regime Geral de Previdência Social que voltar a
exercer atividade abrangida pelo mesmo, quando dela se afastar;

III - ao segurado ou a seus dependentes, em caso de invalidez ou morte decorrente de acidente do trabalho.
Art. 82. No caso dos incisos I e II do art. 81, o pecúlio
consistirá em pagamento único de valor correspondente à soma
das importâncias relativas às contribuições do segurado, remuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul.Vago. 1991.
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neradas de acordo com o índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia primeiro.
Art. 83. No caso do inciso IH do art. 81, o pecúlio consistirá em um pagamento único de 75% (setenta e cinco por cento)
do limite máximo do salário-de-contribuição, no caso de invalidez e de 150% (cento e cinqüenta por cento) desse mesmo limite,
no caso de morte.
Art. 84. O segurado aposentado que receber pecúlio, na
forma do art. 82, e voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social somente poderá levantar o novo pecúlio após 36 (trinta e seis) meses contados da nova filiação.
Art. 85. O disposto no art. 82 aplica-se a contar da data de
entrada em vigor desta Lei, observada, com relação às contribuições anteriores, a legislação vigente à época de seu recolhimento.

Subseção XI
Do auxílio-acidente

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido ao segurado
quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente
do trabalho, resultar seqüela que implique:
I ~ redução da capacidade laborativa que exija maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, independentemente de reabilitação profissional;
H - redução da capacidade laborativa que impeça, por si
só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente,
porém não o de outra, do mesmo nível de complexidade, após
reabilitação profissional; ou
IH - redução da capacidade laborativa que impeça, por si
só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente,
porém não o de outra, de nível inferior de complexidade, após
reabilitação profissional.
§ I? O auxílio-acidente, mensal e vitalício, corresponderá,
respectivamente às situações previstas nos incisos I. 11 e III
deste artigo, a 30% (trinta por cento}, 40% (quarenta por cento)
ou 60% (sessenta por cento) do salário-de-contribuição do seguCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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rado vigente no dia do acidente, não podendo ser inferior a esse
percentual do seu salário-de-benefício.
§ 2? O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.
§ 3? O recebimento de salário ou concessão de outro benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do
auxílio-acidente.
§ 4? Quando o segurado falecer em gozo do auxílioacidente, a metade do valor deste será incorporada ao valor da
pensão se a morte não resultar do acidente do trabalho.
§ 5? Se o acidentado em gozo do auxílio-acidente falecer
em conseqüência de outro acidente, o valor do auxílio-acidente
será somado ao da pensão, não podendo a soma ultrapassar o limite máximo previsto no § 2? do art. 29 desta lei.

Subseção XII
Do abono de permanência em serviço

Art. 87. O segurado que, tendo direito à aposentadoria por
tempo de serviço, optar pelo prosseguimento na atividade, fará
jus ao abono de permanência em serviço, mensal, correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) dessa aposentadoria para o
segurado com 35 (trinta e cinco) anos ou mais de serviço e para
a segurada com 30 (trinta) anos ou mais de serviço.
Parágrafo único. O abono de permanência em serviço será
devido a contar da data de entrada do requerimento, não variará de acordo com a evolução do salário-de-contribuição do segurado, será reajustado na forma dos demais benefícios e não se
incorporará, para qualquer efeito, à aposentadoria ou à pensão.

Seção VI
Dos serviços

Subseção I
Do serviço social

Art. 88. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos
beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e esCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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tabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos
problemas que emergirem da sua relação com a Previdência
Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade.
§ I? Será dada prioridade aos segurados em benefício por
incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e
pensionistas.
§ 2? Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizados intervenção técnica, assistência de natureza
jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos.
§ 3? O Serviço Social terá como diretriz a participação do
beneficiário na implementação e no fortalecimento da política
previdenciária, em articulação com as associações e entidades
de classe.
§ 4? O Serviço Social, considerando a universalização da
Previdência Social, prestará assessoramento técnico aos Estados e Municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho.
Subseção II
Da habilitação e da reabilitação profissional
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social
deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (reladaptação profissional
e social indicados para participar do mercado de trabalho e do
contexto em que vive.
Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:
a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução
da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos
equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e
profissional;
b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por
ocorrência estranha à vontade do beneficiário;
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c] o transporte do acidentado do trabalho, quando necessá-

rio.
Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados
e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social,
aos seus dependentes.
Art. 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o Regulamento.
Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar.
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por
cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiência, h_a_bilitadas, na seguinte proporção:
I
até 200 empregados
2%
II
de 201 a 500
3%
III
de 501 a 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. 4%
IV
de 1.001 em diante
5%
§ I? A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de
mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo
indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante.
2e
§ 2? O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas
preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados,
fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades
representativas dos empregados.

Seção VII
Da contagem recíproca de tempo de serviço

Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
Geral de Previdência Social, é assegurada a contagem recíproCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul.Zago. 1991.
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ca do tempo de contribuição ou de serviço na administração
pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que
os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.
Parágrafo único. A compensação financeira será feita ao
sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento.
Art. 95. Observada a carência de 36 (trinta e seis) contribuições mensais, o segurado poderá contar, para fins de obtenção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o
tempo de serviço prestado à administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço
prestado à administração pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde
que estes assegurem aos seus servidores a contagem de tempo
de serviço em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.
Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:
I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;
II - é vedada a contagem de tempo de serviço público
com o de atividade privada, quando concomitantes;
III - não será contado por um sistema o tempo de serviço
utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com os acréscimos legais;
V - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural,
anterior à data de início de vigência desta lei, será computado
sem que seja necessário o pagamento das contribuições a ele
correspondentes, desde que cumprido o período de carência.
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1626
Art. 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma desta Seção, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 (vinte e cinco) anos completos de serviço, 8, ao segurado do sexo masculino, a partir de 30
(trinta) anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de
redução previstas em lei.
Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviços ultrapassar 30 (trinta) anos, se do sexo feminino, e 35 (trinta e cinco)
anos, se do sexo masculino, O excesso não será considerado para qualquer efeito.
Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de
serviço na forma desta seção será concedido e pago pelo sistema
a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado
na forma da respectiva legislação.
Seção VIII

Das disposições diversas relativas
às prestações

Art. 100. (Vetado)
Art. 101. O segurado em gozo de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença e o pensionista inválido, enquanto não
completarem 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame
médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação
profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue
que são facultativos.
Art. 102. A perda da qualidade de segurado após o preenchimento de todos os requisitos exigíveis para a concessão de
aposentadoria ou pensão não importa em extinção do direito a
esses benefícios.
Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve
em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores
dependentes, dos incapazes ou dos ausentes.
Art. 104. As ações referentes a prestações por acidente do
trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no
art. 103 desta lei, contados da data:
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I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo
da Previdência Social; ou
II - em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou o agravamento das seqüelas do acidente.
Art. 105. A apresentação de documentação incompleta não
constitui motivo para recusa do requerimento de benefício.
Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural
far-se-á, alternativamente, através de:
I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II
contrato de arrendamento, parceria ou comodato
rural;
III
declaração do sindicato de trabalhadores rurais,
desde que homologada pelo Ministério Público ou por outras
autoridades constituídas definidas pelo CNPS;
IV - declaração do Ministério Público;
V - comprovante de cadastro do Incra, no caso de produtores em regime de economia familiar;
VI
identificação específica emitida pela Previdência
Social;
VII
bloco de notas do produtor rural;
VIII
outros meios definidos pelo CNPS.
Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta
lei será considerado para cálculo do valor da renda mensal de
qualquer benefício.
Art. 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no § 3~ do art. 55 e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de
documento ou provado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público.
Art. 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador cujo
mandato não terá prazo superior a 6 (seis) meses, podendo ser
renovado.
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Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência
Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício.
Art. UO. O benefício devido ao segurado ou dependente
civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6
(seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento.
Parágrafo único. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no
laudo médico-pericial da Previdência Social.
Art. l l l . O segurado menor poderá, conforme dispuser o
regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da
presença dos pais ou do tutor.
Art. U2. O valor não recebido em vida pelo segurado só
será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte,
ou na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.
Art. U3. O benefício poderá ser pago mediante depósito
em conta corrente ou por autorização de pagamento, conforme
se dispuser em regulamento.
Art. U4. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro,
sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento.
Art. U5. Podem ser descontados dos benefícios:
I
contribuições devidas pelo segurado à Previdência
Social;
pagamento de benefício além do devido;
II
Imposto de Renda retido na fonte;
IH
pensão de alimentos decretada em sentença judiIV
ciaI;
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v - mensalidades de associações e demais entidades de
aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas
por seus filiados.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso Il , o desconto será
feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo máfé.
Art. 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucíoso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da
mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período
a que se referem e os descontos efetuados.
Art. 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a
Previdência Social, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de:
I - processar requerimento de benefício, preparando-o e
instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência Social;
11 - submeter o requerente a exame médico, inclusive
complementar, encaminhando à Previdência Socíal o respectivo
laudo, para efeito de homologação e posterior concessão de benefício que depender de avaliação de incapacidade;
III - pagar benefício.

Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de
aposentados devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos incisos II e lII, ajustado por valor global conforme o número de empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pela empresa.

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem
garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do
seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do
auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de
auxílio-acidente.
Parágrafo único. O segurado reabilitado poderá ter remuneração menor do que a da época do acidente, desde que comCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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pensada pelo valor do auxílio-acidente, referido no §
86 desta lei.

1~

do art.

Art. 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino,
sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro),
órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente
instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionista em matéria de acidente, especialmente do
trabalho.
Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.
Art. 121. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade
civil da empresa ou de outrem.
Art. 122. Ao segurado em gozo de aposentadoria especial,
por idade ou por tempo de serviço, que voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social, será facultado, em caso de acidente do trabalho que acarrete a invalidez, optar pela transformação da aposentadoria comum em aposentadoria acidentária.
Parágrafo único. No caso de morte, será concedida a pensão acidentária quando mais vantajosa.
Art. 123. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social que, tendo ou não retornado à atividade, apresentar
doença profissional ou do trabalho relacionada com as condições em que antes exercia a sua atividade, terá direito à transformação da sua aposentadoria em aposentadoria por invalidez
acídentáría, bem como ao pecúlio, desde que atenda às condições desses benefícios.
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:
I
aposentadoria e auxílio-doença;
II
duas ou mais aposentadorias;
IH
aposentadoria e abono de permanência em serviço.
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TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total.
Art. 126. Das decisões administrativas relativas à matéria
tratada nesta lei, caberá recurso para o Conselho de Recursos
do Trabalho e da Previdência Social (CRTPS), conforme dispuser o regulamento.
Art. 127. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o
Código de Processo Civil será aplicável subsidiariamente a esta
lei.
Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto as
questões reguladas nesta lei, de valor não superior a
CrSl.OOO.OOO,OO (um milhão de cruzeiros) obedecerão ao rito sumaríssimo e serão isentas de pagamento de custas e liquidadas
imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e
731 do Código de Processo Civil.
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e
11 - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias
forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação
de Acidente do Trabalho (CAT).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso 11 deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas
e de verbas relativas a sucumbência.
Art. 130. Os recursos interpostos pela Previdência Social,
em processo que envolvam prestações desta lei, serão recebidos
exclusivamente no efeito devolutivo, cumprindo-se, desde logo,
a decisão ou sentença, através de processo suplementar ou carta
de sentença.
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Parágrafo umco, Ocorrendo a reforma da decisão, será
suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir 08
valores recebidos por força da liquidação condicionada.
Art. 131. A autoridade previdenciária poderá formalizar
desistência ou abster-se de recorrer nos processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual Tribunal Federal
houver expedido Súmula de Jurisprudência favorável aos beneficiários.
Art. 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será
sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral
do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ou do presidente
desse órgão quando 08 valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS).
§ I? Os valores, a partir dos quais se exigirá anuência do
Procurador-Geral ou do presidente do INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS, através da resolução própria.
§ 2? Até que o CNPS defina os valores mencionados nesse
artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS a formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, referentes a cada segurado considerado separadamente, superarem, respectivamente, 10 (dez) ou 30 (trinta) vezes o teto do salário-benefício.
Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para
a qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeita o
responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$100.000,OO (cem mil cruzeiros) a CrSl0.000.000,OO (dez
milhões de cruzeiros).
Parágrafo único. A autorídade que reduzir ou revelar multa já aplicada recorrerá de ofício para a autoridade hierarquicamente superior.
Art. 134. Os valores expressos em cruzeiros nesta lei serão reajustados, a partir de maio de 1991, nas mesmas épocas e
com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios.
Art. 135. Os salários-de-contribuição utilizados no cálculo
do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem.
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Art. 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor-teto
para o cálculo do saládio-de- benefício.
Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social
aos Estudantes instituído pela Lei n? 7.004111, de 24 de junho de
1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor desta lei.
Art. 138. Ficam extintos os regimes de Previdência Social
instituídos pela Lei Complementar n? 11121, de 25 de maio de
1971, e pela Lei n? 6.260 131, de 6 de novembro de 1975, sendo
mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei.
Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no regulamento.
Art. 139. A Renda Mensal Vitalicia continuará integrando
o elenco de benefícios da Previdência Social, até que seja regulamentado o inciso V do art. 203 da Constituição Federal.
§ I? A Renda Mensal Vitalícia será devida ao maior de 70
(setenta) anos de idade ou inválido que não exercer atividade
remunerada, não auferir qualquer rendimento superior ao valor
da sua renda mensal, não for mantido por pessoa de quem depende obrigatoriamente e não ti ver outro meio de prover o próprio sustento, desde que:
I - tenha sido filiado à Previdência Social, em qualquer
época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não;
II - tenha exercido atividade remunerada atualmente
abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social, embora
sem filiação a este ou à antiga Previdência Social Urbana ou
Rural, no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou
III - se tenha filiado à antiga Previdência Social Urbana
após completar 60 (sessenta) anos de idade, sem direito aos benefícios regulamentares.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):88, abr.ljun. 1982.
(2) Coleção das Leis. Brasília. (3):4, abr .Ijun. 1971.

(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):154, out.ldez. 1975.
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§ 2? O valor da Renda Mensal Vitalícia, inclusive para as
concedidas antes da entrada em vigor desta lei, será de 1 (um)
salário mínimo.
§ 3? A Renda Mensal Vitalícia será devida a contar da data da apresentação do requerimento.
§ 4? A Renda Mensal Vitalícia não pode ser acumulada
com qualquer espécie de benefício do Regime Geral de Previdência Social, ou da antiga Previdência Social Urbana ou Rural, ou de outro regime.
Art. 140. O auxílio-natalídade será devido, após 12 (doze)
contribuições mensais, ressalvado o disposto no § I?, à segurada gestante ou ao segurado pelo parto de sua esposa ou companheira não segurada, com remuneração mensal igualou inferior
a Cr$51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros).
§ I? Não serão exigidas. para os segurados especiais definidos no inciso VII do art. 11, as 12 (doze) contribuições mensais.
§ 2? O auxílio-natalidade consistirá no pagamento de uma
parcela única no valor de Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
§ 3? O auxílio-natalidade, independentemente de convênio
para esse fim, deverá ser pago pela empresa com mais de 10
(dez] empregados, até 48 (quarenta e oito) horas após a apresentação da certidão de nascimento, sendo que o ressarcimento à
empresa será efetuado por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias, mediante compensação.
§ 4? O pagamento do auxílio-natalidade deverá ser anotado na Carteira de Trabalho do empregado, conforme estabelecido no Regulamento.
§ 5? O segurado de empresa com menos de 10 (dez) empregados e os referidos nos incisos II a VII do art. 11 desta lei receberão o auxílio-natalidade no Posto de Benefícios, mediante
formulário próprio e cópia da certidão de nascimento, até 48
(quarenta e oito) horas após a entrega dessa documentação.
§ 6? O pagamento do auxílio-natalidade ficará sob a responsabilidade da Previdência Social até que entre em vigor lei
que disponha sobre os benefícios e serviços da Assistência Social.
Art. 141. Por morte do segurado, com rendimento mensal
igualou inferior a Cr$51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros I,
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será devido: auxílio-funeral, ao executor do funeral, em valor
não excedente a Cr$17.000,00 (dezessete mil cruzeiros).
§ I? O executor dependente do segurado receberá o valor
máximo previsto.
§ 2? O pagamento do auxílio-funeral ficará sob a responsabilidade da Previdência Social até que entre em vigor lei que
disponha sobre os benefícios e s'erviços da Assistência Social.
Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social
Urbana na data da publicação desta lei, bem como para os trabalhadores e empregadores rurais cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo
de serviço e especial, prevista no inciso 11 do art. 25, obedecerá
à seguinte tabela, levando-se em conta o ano da entrada do requerimento:

Ano da Entrada
do Requerimento
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Meses de Contribuição
Exigidos
60 meses
60 meses
66 meses
72 meses
78 meses

84 meses
90 meses
96 meses
102 meses
108 meses
114 meses
120 meses
126 meses
132 meses
138 meses
144 meses
150 meses
156 meses
162 meses
168 meses
174 meses
180 meses
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Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea a do inciso 1, ou do inciso IV ou VII do art. 11
desta lei, ou os seus dependentes, podem requerer, conforme o
caso:

I - auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílioreclusão ou pensão por morte, no valor de 1 (um) salário
mínimo, durante 1 (um) ano, contado a partir da data da vigência desta lei, desde que seja comprovado o exercício de atividade rural com relação aos meses, imediatamente anteriores ao
requerimento do benefício, mesmo que de forma descontínua,
durante período igual ao da carência do benefício; e
II - aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário
mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data da
vigência desta lei, desde que seja comprovado o exercício de atividade rural nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data do requerimento, mesmo de forma descontínua, não se aplicando.
nesse período, para o segurado especial, o disposto no inciso I
do art. 39.
Art. 144. Até I? de junho de 1992, todos os benefícios de
prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre
5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, devem ter sua renda
mensal inicial reca1culada e reajustada, de acordo com as regras
estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. A renda mensal recalculada de acordo
com o disposto no caput deste artigo, substituirá para todos os
efeitos a que prevalecia até então, não sendo devido, entretanto,
o pagamento de quaisquer diferenças decorrentes da aplicação
deste artigo referentes às competências de outubro de 1988 a
maio de 1992.
Art. 145. Os efeitos desta lei retroagirão a 5 de abril de
1991, devendo os benefícios de prestação continuada concedidos
pela Previdência Social a partir de então, terem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, suas rendas mensais iniciais reca1culadas
e atualizadas de acordo com as regras estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. As rendas mensais resultantes da aplicação do disposto neste artigo, substituirão, para todos os efeitos,
as que prevaleciam até então, devendo as diferenças de valor
apuradas serem pagas, a partir do dia seguinte ao término do
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prazo estipulado no caput deste artigo, em até 24 Ivinte e quatro) parcelas mensais consecutivas reajustadas nas mesmas épocas e na mesma proporção em que forem reajustados os benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Art. 146. As rendas mensais de benefícios pagos pela Previdência Social incorporarão, a partir de I? de setembro de 1991,
o abono definido na alínea b do § 6? do art. 9? da Lei n? 8.178141,
de I? de março de 1991, e terão, a partir dessa data, seus valores
alterados de acordo com o disposto nesta lei.
Art. 147. Serão respeitadas as bases de cálculo para a fixação dos valores referentes às aposentadorias especiais deferidas até a data da publicação desta lei.
Art. 148. Reger-se-á pela respectiva legislação específica a
aposentadoria do aeronauta, do jornalista profissional, do excombatente e do jogador profissional de futebol, até que sejam
revistas pelo Congresso Nacional.
Art. 149. As prestações, e o seu financiamento, referentes
aos beneficios de 'ex-combatente e de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou
pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, na forma da
Lei n? 6.184151, de 11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, serão objeto de legislação específica.
Art. 150. Os segurados da Previdência Social, anistiados
pela Lei n? 6.6831 61, de 28 de agosto de 1979, ou pela Emenda
Constitucional n? 26171, de 27 de novembro de 1985, ou ainda pelo art. 8? do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal terão direito à aposentadoria em regime
excepcional, observado o disposto no Regulamento.
Parágrafo único. O segurado anistiado já aposentado por
invalidez, por tempo de serviço ou por idade. bem como seus
dependentes em gozo de pensão por morte, podem requerer a revisão do seu benefício para transformação em aposentadoria excepcional ou pensão por morte de anistiado, se mais vantajosa.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 183(2) :530, mar.l abr 1991.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):307, out./dez. 1974.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (5):33, jul./set. 1979.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (7}:1, out.ldez. 1985.
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Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 11 do art. 26, independe de carência a concessão de auxflic-doença e aposentadoria porInvalidez, ao segurado
que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase;
alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinsou; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado
avançado da doença de Paget (osteite deformante); síndrome da
deficiência imunológica adquirida (AIDS); e contaminação por
radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
Art. 152. A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à
apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a
partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então,
a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.
Art. 153. O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei especial, a ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias.
Art. 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data da sua publicação.
Art. 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 156. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri

LEI N? 8.214, DE 24 DE JULHO DE 1991
Estabelece normas para a realização
das eleições municipais de 3 de outubro de
1992 e dá. outras providências.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
DISPOSIÇÚES PRELIMINARES
Art. I? As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão realizadas, simultaneamente, em todo o País, no dia
3 de outubro de 1992.
§ I? Na mesma data serão realizadas eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores nos municípios que venham a
ser criados até I? de maio de 1992.
§ 2? Serão considerados eleitos o Prefeito e O Vice-Prefeito
com ele registrado que obtiverem maioria de votos.
Art. 2~ Nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, serão considerados eleitos o Prefeito e O Vice-Prefeito com
ele registrado que obtiverem maioria absoluta de votos, não
computados os em branco e os nulos.
§ I? Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na
primeira votação, far-sa-á nova eleição no dia 15 de novembro
de 1992, concorrendo os dois candidatos mais votados e
considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos,
não computados os em branco e os nulos.
§ 2? Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte,
desistência ou impedimento legal de candidato a prefeito,
convocar-58-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.
§ 3? Se remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.
Art. 3? A posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores,
eleitos nos termos desta lei, dar-se-á dia I? de janeiro de 1993.
Art. 4? Nas eleições referidas nos artigos anteriores será
aplicada a Legislação Eleitoral vigente, ressalvadas as regras
especiais estabelecidas nesta lei e o disposto no art. 17, § I?, da
Constituição Federal, assegurando-se autonomia aos partidos
políticos.
Art. 5? Somente poderão registrar candidatos ou participar de coligações, com vistas às eleições previstas nesta lei, os
partidos políticos que tenham os estatutos e o diretório nacional
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devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o
dia 5 de julho de 1992.
§ I? Nos municípios em que não houver diretório municipal organizado, a convenção municipal destinada a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos será organizada e dirigida por comissão municipal provisória designada para esse fim
pela comissão executiva regional ou comissão regional provisória, sendo essa atribuição conferida, onde houver, à comissão
provisória de que trata o § 1? do art. 59 da Lei n? 5.682 111, de 21
de julho de 1971, e alterações posteriores.
§ 2? Nos municípios a que se refere o parágrafo anterior,
as atribuições previstas nesta lei para as comissões executivas
municipais serão exercidas pelas comissões municipais provisórias.
Art. 6? B facultado aos partidos políticos celebrar coligações para o registro de candidatos à eleição majoritária, à eleição proporcional ou a ambas.
§ 1? B vedado ao partido político celebrar coligações diferentes para a eleição majoritária e para a eleição proporcional.
§ 2? A coligação terá denominação própria, que poderá ser
a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a
ela assegurados os direitos conferidos aos partidos políticos no
que se refere ao processo eleitoral.
§ 3? Cada partido deverá usar sua própria legenda, sob a
denominação de coligação.
§ 4? Nos municípios com mais de um milhão de habitantes, a proposta de coligação deverá ser encaminhada pela comissão executiva regional, pela comissão regional provisória ou na
forma do estatuto partidário.
Art. 7? As coligações dependerão de proposta da comissão
executiva municipal ou de trinta por cento dos convencionais, e
de aprovação pela maioria absoluta dos membros da convenção
municipal.
Art. 8? Na formação de coligações serão observadas as seguintes normas:

(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):34, jul./set. 1971.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul.Zago. 1991.

1641
I - na chapa da coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a quaisquer partidos políticos dela integrantes;

II - o pedido de registro dos candidatos será subscrito
pelos presidentes dos partidos coligados ou por seus delegados,
ou pela maioria dos membros das respectivas comissões executivas municipais;

III - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados pelos partidos que a compõem.
Art. 9? As convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos serão convocadas na forma do estatuto de cada partido político ou, se este for omisso, na forma
do art. 34 da Lei n? 5.682, de 21 de julho de 1971, para se realizarem até 24 de junho de 1992, e o requerimento de registro dos
candidatos deverá ser apresentado ao Cartório Eleitoral até às
dezoito horas do dia 5 de julho de 1992.
§ I? (Vetado)
§ 2? A convenção municipal será constituída na forma do
estatuto de cada partido político ou, se este for omisso, na seguinte forma:
I - nos municípios com até um milhão de habitantes, onde haja diretório:
a) os membros do diretório municipal;
b) os vereadores, deputados e senadores com domicílio eleitoral no município;
c) os delegados à convenção regional;
II - nos municípios com mais de um milhão de habitantes,
onde haja diretório:
a) os vereadores, deputados e senadores com domicílio eleitoral no município;
b) os delegados à convenção regional dos diretórios de unidades administrativas ou zonas eleitorais equiparadas a municípios.
§ 3? Nos municípios em que não haja diretório, participarão das convenções os membros a que se refere o parágrafo anterior, observado o seguinte:
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I - nos mumcipros com até um milhão de habitantes, os
membros do diretório municipal serão substituídos pelos membros da comissão municipal provisória;
II - nos municípios com mais de um milhão de habitantes,
as unidades administrativas ou zonas eleitorais que não tiverem
diretório organizado serão representadas pelo Presidente da comissão provisória respectiva, salvo diversa determinação estatutária.
§ 4? Nos municípios com mais de um milhão de habitantes, a convenção municipal será convocada pela comissão executiva regional. pela comissão regional provisória, ou na forma do
estatuto partidário.
Art. 10. O prazo de filiação partidária dos candidatos às
eleições previstas nesta lei rege-se pelo disposto no art. 1? da
Lei n? 7.454121, de 30 de dezembro de 1985, encerrando-se no dia
2 de abril de 1992, e o prazo de domicílio eleitoral no município
é de um ano antes do pleito.
§ 1? Considera-se deferida a filiação partidária com o
atendimento das regras estatutárias do partido respectivo, cabendo ao órgão da Justiça Eleitoral proceder às devidas anotações, ressalvados os direitos de recurso.
§ 2? No caso dos municípios criados até maio de 1992, o
domicílio eleitoral será comprovado pela inscrição nas seções
eleitorais que funcionem dentro dos limites territoriais do novo
município.
Art. 11. Cada partido político poderá registrar candidatos
para a Câmara Municipal em número de até o dobro de cargos a
serem preenchidos.
§ 1? No caso de coligação, independentemente do número
de partidos participantes, o número de candidatos registrados
corresponderá ao triplo de lugares a preencher.
§ 2? A convenção do partido político poderá fixar, dentro
dos limites previstos neste artigo, quantos candidatos deseja registrar, antes da votação de sua relação de candidatos.
Art. 12. Os partidos políticos que optarem pela realização
de eleições prévias procederão de acordo com o que prescrevem
(2) Coíeçéo das Leis. Brasília, (7):155, out.ldez. 1985.
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seus estatutos, observados os prazos estabelecidos no artigo 9?
desta lei.
Parágrafo único. (Vetado)
Art. 13.

(Vetado)

Art. 14.

A inscrição de candidato às eleições majoritárias

e de chapa às eleições proporcionais, para decisão da convenção, salvo diversa determinação estatutária, poderá ser feita pela comissão executiva municipal, pela comissão municipal provisória ou cada grupo de dez por cento dos convencionais.
§ I? A inscrição a que se refere este artigo será feita na secretaria da comissão executiva municipal até quarenta e oito
horas antes do início da convenção.
§ 2? Serão votadas em escrutínios diferentes as chapas de
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais.
§ 3? Nenhum convencional poderá subscrever maís de
uma chapa e nenhum candidato poderá concorrer ao mesmo cargo em chapas diferentes, ficando anuladas as assinaturas e inscrições de candidaturas em dobro.
§ 4? Todas as chapas que obtiverem, no mínimo, vinte por
cento dos votos dos convencionais participarão, proporcional-

mente, obedecida a ordem de votação, da lista de candidatos do
partido às eleições para a Câmara Municipal.
Art. 15.

Os Presidentes dos diretórios municipais ou das

comissões municipais provisórias solicitarão à Justiça Eleitoral

o registro dos candidatos escolhidos na convenção.
§ I? No caso de coligação, o pedido de registro dar-se-á na
conformidade do disposto no inciso II do art. 8? desta lei.
§ 2? Na hipótese de os partidos ou coligações não requererem os registros dos seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes ao
encerramento do prazo previsto no art. 9? desta lei.
§ 3? A hipótese prevista no parágrafo anterior aplica-se
também ao candidato escolhido em eleições prévias, se estas se
realizarem em conformidade com o que determina o estatuto
partidário.
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§ 4? A declaração de bens a que se refere o art. 94, § I?,
VI, da Lei n? 4.737 131, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral),
será obrigatória e gratuitamente registrada no Cartório de Títulos e Documentos.

Art. 16. E facultado ao partido ou coligação substituir o
nome do candidato que venha a ser considerado inelegível, ou
que renunciar ou falecer após o termo final do prazo de registro.
§ I? A escolha do substituto far-sa-á pela maioria absoluta
dos membros da comissão executiva municipal ou da comissão
provisória do partido, ou na forma do estatuto do partido a que
pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido imediatamente, não podendo ultrapassar, em qualquer hipótese, o
prazo de dez dias contado da ocorrência do fato que deu origem
à substituição.
§ 2? Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido, COm a observância de todas as formalidades exigidas para o registro, for apresentado até sessenta
dias antes do pleito.
§ 3? Se a hipótese de morte ou renúncia ocorrer no segundo turno eleitoral, aplica-se o disposto no parágrafo 2? do art. 2?
desta lei.
§ 4? Tratando-se de eleições majoritárias, se o candidato
for de coligação, a substituição deverá ser feita pelo partido a
que pertencer o substituído ou, se este não o fizer, por qualquer
dos partidos dela integrantes.
§ 5? Se a hipótese prevista no parágrafo anterior ocorrer
com candidato a Vice- Prefeito, aplica-se o disposto no parágrafo
I? deste artigo, devendo a substituição ser registrada, no máximo, até quarenta e oito horas antes do pleito.
Art. 17. Com a antecedência mínima de oito dias, o partido comunicará ao Juiz Eleitoral o dia, lugar e hora em que se
realizará a convenção, sendo obrigatória a presença do observador da Justiça Eleitoral, se o Presidente da comissão executiva
municipal ou grupo de dez por cento dos convencionais a solicitar.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):62, jul./set. 1965.
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Art. 18. Se a convenção partidária municipal se opuser,
na deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos superiores do partido, estes poderão,
nos termos do respectivo estatuto, anular tais decisões e os atos
delas decorrentes.
Parágrafo único. Da decisão da comissão executiva regional, que será tomada por maioria absoluta de votos, cabe recurso sem efeito suspensivo.
Art. 19. A Justiça Eleitoral regulará a identificação dos
partidos e seus candidatos.
§ I? Aos partidos é assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior e, ao candidato, nessa hipótese, o direito de manter o número que lhe foi
atribuído na eleição anterior para o mesmo cargo.
§ 2? Os candidatos de coligações, para as eleições majoritárias, serão registrados com o número da legenda de seu partido; para as eleições proporcionais, serão inscritos com o número da série do respectivo partido.
Art. 20. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta lei serão confeccionadas segundo modelo aprovado
pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com exclusividade, para distribuição às mesas receptoras. A impressão será feita em
papel branco e opaco, com tipos uniformes de letras e numeras
que permitam ao eleitor, sem possibilidade da leitura de nomes,
identificar e assinalar os candidatos de sua preferência.
§ I? Os candidatos para as eleições majoritárias, identificados por nomes e números, deverão figurar na ordem determinada por sorteio.

§ 2? Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional,
a cédula terá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato ou assinale a legenda do partido de sua preferência.
§ 3? Além das características previstas neste artigo, o Tribunal Superior Eleitoral poderá estabelecer outras, no interesse
de tornar fácil a manifestação da preferência do eleitor, bem como definir os critérios para a identificação dos partidos ou coligações através de símbolos.
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§ 4? Nas eleições em segundo turno, aplica-se o disposto
no § I? deste artigo.
Art. 21. O candidato poderá ser registrado sem o prenome
ou com o nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, até o máximo de três opções, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor,
não seja ridículo ou irreverente.
§ I? (Vetado)
§ 2? Para efeito de registro, bem como para apuração e
contagem de votos, no caso de dúvida quanto à identificação da
vontade do eleitor, serão válidos e consignados os nomes, prenomes, cognomes ou apelidos de candidatos registrados em eleições imediatamente anteriores.
§ 3? (Vetado)
§ 4? No boletim eleitoral de apuração e no mapa de votação, obrigatoriamente, constarão o número, nome e partido do
candidato.
§ 5? Para fins de apuração, prevalecerá o nome do candidato, mesmo que o número indicado pelo eleitor sejadiscordante.
§ 6? Aos candidatos à eleição majoritária também é facultado requerer à Justiça Eleitoral, no ato do registro da candidatura, a impressão na cédula do seu nome completo ou abreviado, ou de seu apelido ou ainda do nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade. não atente contra o pudor, não seja ridículo ou irreverente.
Art. 22. Se o elevado número de partidos e candidatos às
eleições proporcionais tornar inviável serem afixadas suas relações dentro da cabine indevassável, a afixação deverá ser efetuada em local visível no recinto da seção eleitoral.
Art. 23. Nas capitais, e nos municípios com mais de cem
mil eleitores, as mesas receptoras serão também mesas apuradoras.
§ I? O Juiz Eleitoral escolherá os mesários considerando
também o nível de instrução, não podendo nomear para a mesa
receptora aqueles que tenham entre si afinidade por local específico de trabalho, em empresa pública ou privada, ou parentesco até o 3? grau.
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§ 2? As mesas receptoras, uma vez concluída a recepção
dos votos e elaborada a ata da eleição, transformar-se-ão em
mesas apuradoras para procederem, imediatamente e no mesmo
local, à apuração dos votos da Seção Eleitoral de sua responsabilidade e confecção do respectivo boletim de urna e redação da
ata de apuração.
§ 3? Encerrada a recepção dos votos, a mesa apuradora inventariará as cédulas não utilizadas, inutilizando-as imediata e
obrigatoriamente antes da abertura da urna para a contagem
dos votos. O resultado deste inventário, assim como o número
de cédulas recebidas para utilização na seção, constarão, indispensavelmente, da ata da eleição.
§ 4? Concluída a apuração e preenchido o correspondente
boletim de urna com os resultados apurados, as cédulas eleitorais serão, à vista de todos os membros da mesa, delegados e
fiscais de partidos, advogados e candidatos presentes ao ato, recolocadas na urna, que, devidamente lacrada e rubricada, será
conduzida ao local determinado pela Justiça Eleitora!.
§ 5? O boletim de urna, com os resultados apurados, será
sempre assinado pelos membros da mesa e fiscais dos partidos
presentes ao ato. A última via do boletim deverá ser entregue,
imediatamente depois de elaborado, ao representante do comitê
interpartidário constituído na forma que o Tribunal Superior
Eleitoral determinar, sendo as demais vias, também lacradas e
rubricadas, em envelope apropriado, recolhidas ao mesmo destino da urna, na maneira do parágrafo anterior.
§ 6? O representante do comitê interpartidário, a que se
refere o parágrafo anterior, fará distribuir aos fiscais dos partidos, presentes à apuração, cópias reprográficas do boletim de
urna, para o que a Justiça Eleitoral requisitará junto a quaisquer órgãos públicos os meios necessários ao cumprimento do
disposto neste parágrafo.
§ 7? Da ata da apuração constará, além da assinatura, a
identificação completa do representante do comitê interpartidário que receber a cópia do boletim referida no parágrafo anterior.
§ 8? O Tribunal Superior Eleitoral, através de resolução
específica, definirá o modelo e imprimirá as atas da eleição e
apuração referidas, delas constando, necessariamente, espaços
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próprios para registro dos incidentes, impugnações, protestos e
reclamações feitas pelos membros da mesa. candidatos. delegados. fiscais e advogados de partidos.
§ 9? Aplicam-se às mesas receptoras dos municípios referidas neste artigo as normas constantes da Lei n? 4.737. de 25 de
julho de 1965 (Código Eleitoral), no que não contrariarem esta
lei.

Art. 24. Da nomeação da mesa receptora. turma ou juntas
apuradoras, escrutinadores ou auxiliares, qualquer partido poderá oferecer impugnação motivada ao Juiz Eleitoral no prazo
de dez dias. a contar da divulgação. devendo a decisão ser proferida em três dias.
Parágrafo único. Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso ao Tribunal Regional. interposto dentro de três dias. devendo. dentro de igual prazo, ser resolvido.
Art. 25. O Juiz Eleitoral, no prazo de trinta e seis horas
após a realização das eleições. dará conhecimento. na sede da
zona eleitoral ou no local onde esteja a mesma funcionando, dos
resultados de cada boletim de urna e da totalização dos votos
por município. Dentro das quarenta e oito horas seguintes, os
partidos políticos e candidatos poderão requerer. fundamentadamente, a recontagem de votos de uma determinada seção.
§ I? Sendo o pedido formulado conjuntamente pela maioria dos partidos participantes do pleito, considerados. individualmente. sejam coligados ou não. o deferimento será automático e a recontagem pela junta apuradora se efetivará no prazo
máximo de quarenta e oito horas.
§ 2? Será também assegurada a recontagem dos votos, na
forma do parágrafo anterior, quando. na fundamentação do recurso. ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes. o não fechamento da contabilidade da urna, bem como a apresentação de totais de votos nulos. brancos ou mesmo
proporcionais destoantes da média geral verificada nas demais
seções do mesmo município ou zona eleitoral.

§ 3? Nos casos não enquadrados nos parágrafos anteriores, caberá à junta apuradora, pela maioria dos votos, decidir
sobre o recurso.
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§ 4? Ao advogado, devidamente constituído por partido
político ou coligação, é assegurado o desempenho de suas atividades profissionais junto aos Juízes Eleitorais e às mesas receptoras e apuradoras de votos, nos termos da Lei n? 4.215 141, de
1963.
Art. 26. E lívre a escolha dos fiscais e delegados pelos
partidos ou coligações, sendo defeso ao Juiz Eleitoral a nomeação de qualquer deles para compor mesa receptora ou junta
apuradora de votos.
Parágrafo único. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma seção eleitoral no mesmo local de votação, inclusive se for eleitor de outra zona eleitoral, porém seu voto SO~
mente será admitido na seção de sua inscrição.

Art. 27. (Vetado)
Art. 28. Até sessenta dias antes da eleição, o Presidente
da junta eleitoral comunicará ao Presidente do Tribunal Regional os nomes de escrutinadores e auxiliares que houver nomeado, podendo qualquer partido oferecer impugnação motívada no
prazo de dez dias da ciência ao partido político ou comunicação
protocolar ao seu Presidente.
§ I? O Juiz Eleitoral, ao nomear escrutinadores e auxiliares de cada turma ou junta apuradora, obedecerá ao dísposto no
parágrafo I? do art. 23 desta lei.
§ 2? As mesas apuradoras serão instaladas de forma a
possibilitar uma total visualização dos trabalhos dos escrutinadores.
Art. 29. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de espécie alguma para a pessoa
jurídica interessada e nenhum direito para o beneficiário, os
atos que, no período compreendido entre o primeiro dia do
quarto mês anterior às eleições de que trata esta Lei e o término
do mandado do Prefeito do Município, importarem na concessão
de reajuste de vencimentos em percentual superior à inflação
acumulada desde o último reajustamento em nomear, admitir,
contratar, ou exonerar, de ofício, demitir, dispensar, transferir,
designar, readaptar ou suprimir vantagens, de qualquer espécie,
(4) Coleção das Leis. Brasília. (3):8. abr.zjun. 1963.
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de servidor público, estatutário ou não, da administração pública centralizada ou descentralizada de âmbito estadual ou municipal, ficando igualmente vedada a realização de concurso público no mesmo período.
§ I? Excetuam-se do disposto neste artigo:
I - a nomeação de aprovados em concurso público;
11 - a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e
designação ou dispensa de função de confiança;
IH - a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, de Procuradores do Estado e dos Tribunais e
Conselhos de Contas.
§ 2? Os atos editados com base no parágrafo anterior deverão ser fundamentados e publicados dentro de quarenta e oito
horas após a sua edição, no respectivo órgão oficial.
§ 3? O atraso na publicação do órgão oficial, relativo aos
quinze dias que antecedem aos prazos iniciais a que se refere
este artigo, implica a nulidade automática dos atos relativos a
pessoal nele inseridos, salvo se provocado por caso fortuito ou
força maior.
Da Propaganda Eleitoral
Art. 30. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após a respectiva escolha pela convenção,
salvo a intrapartidária com vistas à indicação pelo partido.
Parágrafo único. No caso das prévias, a permissão prevista neste artigo é limitada aos quinze dias anteriores à sua realização, esgotando-se com o seu resultado.
Art. 31. A propaganda através de quadros ou paineis de
publicidade e outdoors somente será permitida após o registro
de candidatos.
§ I? As empresas de publicidade deverão indicar ao comité interpartidário os seus pontos disponíveis para veiculação de
propaganda eleitoral, os quais não poderão ultrapassar cinqüenta por cento do total dos espaços existentes no município. Esses
locais serão divididos em grupos, de forma eqüitativa, com ponto de maior e menor impacto visual, para serem sorteados entre
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os partidos e coligações concorrentes, para utilização em qualquer período ou durante todo o processo eleitoral.
§ 2? Os partidos e coligações deverão comunicar às empresas, por escrito, os períodos e a quantidade de quadros ou painéis que utilizarão dos grupos a que se refere o parágrafo anterior. Os que deixarem de ser utilizados não poderão ser redistribuídos entre os demais concorrentes, autorizando-se a venda
desses espaços, nos intervalos dos períodos estipulados, somente para publicidade sem fins eleitorais.
§ 3? O custo estimado pelas empresas para a propaganda
eleitoral de que trata este artigo não poderá ser superior àquele
praticado para publicidade comercial.
Art. 32. As entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública, relativas às eleições ou aos candidatos,
para serem levadas ao conhecimento público, são obrigadas a
registrar, no prazo mínimo de três dias antes da divulgação, na
sede da zona eleitoral ou no Tribunal Regional Eleitoral nas capitais, previamente notificados pelo Juízo os partidos ou coligações, as informações mínimas a seguir relacionadas:
I - quem solicitou a pesquisa;
II - de onde proveio o montante global dos recursos, despendidos nos trabalhos;
III - a metodologia e o período de realização da pesquisa;
IV - o plano amostrai e ponderação no que se refere a seXO, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de
realização do trabalho;
V - o nome do financiador do trabalho;
VI - o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo.
§ I? As informações especificadas nos incisos deste artigo
ficarão à disposição dos partidos politicos, das coligações e dos
candidatos registrados para o pleito, que a elas terão livre acesso.
§ 2? Em caso de descumprimento do disposto neste artigo,
os responsáveis pela empresa ou instituto de pesquisa e pelo órgão divulgador, no limite de suas responsabilidades, estarão
sujeitos à pena cominada no art. 322 da Lei n? 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).
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Art. 33. (Vetado)
Art. 34. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão,
para as eleições de 3 de outubro de 1992, restr-ingir-se-á, unicamente, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral,
com expressa proibição de qualquer propaganda, paga, obedecidas as seguintes normas;
I - todas as emissoras do País, reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, oitenta
minutos diários para a propaganda, sendo quarenta minutos à
noite, entre vinte horas e trinta minutos e vinte e uma horas e
dez minutos na televisão e entre vinte horas e vinte horas e
quarenta minutos no rádio;

II - a Justiça Eleitoral distribuirá os horários reservados entre os partidos políticos que tenham candidatos registrados às eleições majoritárias, às eleições proporcionais ou a ambas, observados os seguintes critérios:
ai vinte minutos diários divididos igualmente entre os partidos políticos que tenham elegido, em 3 de outubro de 1990, no
mínimo um representante para o Congresso Nacional e três representantes para Assembléias Legislativas;
b) trinta minutos diários distribuídos entre os partidos
políticos, na proporção do número de seus representantes no
Congresso Nacional, cumprida a exigência da alínea anterior;
c] trinta minutos diários distribuídos entre os partidos
políticos, na proporção do número de seus representantes na
Assembléia Legislativa, cumprida a exigência da alínea a.
d) ao partido político a que tenha sido distribuído tempo
diário inferior a um minuto, facultar-se-á a soma desses tempos
para utilização cumulativa até o limite de três minutos;
e) os partidos políticos que registrarem candidatos a apenas uma das eleições, proporcional ou majoritária, terão direito
à metade do tempo que lhes caberia de acordo com os critérios
das alíneas a, b e c deste inciso, inclusive no que se refere aos
tempos mínimos;
1) a redução prevista na alínea anterior não se aplica se tiverem sido registrados candidatos a ambas as eleições em coligação;
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III - na distribuição do tempo a que se refere o inciso
anterior, a coligação usufruirá cumulativamente do tempo atribuído aos partidos que a integram, respeitados os critérios das
alíneas 8, b e c,
IV - a representação de cada partido no Congresso Nacional e na Assembléia Legislativa, para efeito da distribuição
do tempo, será a existente na data da publicação desta lei;
V - compete aos partidos ou coligações, por meio de comissão especialmente designada para esse fim, distribuir, entre
08 candidatos registrados, os horários que lhes couberem;
VI - desde que haja concordância entre todos os partidos participantes, em cada parte do horário gratuito poderá ser
adotado critério de distribuição diferente do fixado pela Justiça
Eleitoral, à qual caberá homologar;
VII - as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a
divulgar, gratuitamente, comunicados ou instruções da Justiça
Eleitoral, até o máximo de quinze minutos diários, consecutivos
ou não, nos trinta dias anteriores ao pleito;
VIII - independentemente do horário gratuito de propaganda eleitoral, é facultada a transmissão, pelo rádio e pela televisão, de debates entre os candidatos registrados pelos partidos
políticos e coligações, assegurada a participação de todos os
partidos que tenham candidatos, em conjunto ou em blocos e
dias distintos; nesta última hipótese, os debates deverão fazer
parte de programação previamente estabelecida, e a organização
dos blocos far-sa-á mediante sorteio, salvo acordo entre os partidos interessados;
IX - (Vetado)
§ I? Ocorrendo a hipótese de eleição em segundo turno, o
tempo destinado ao horário gratuito previsto no inciso I deste
artigo é reduzido à metade, sendo a propaganda eleitoral no rádio e televisão realizada nos vinte dias anteriores à antevéspera
da eleição, aplicada a hipótese prevista nos incisos VIII e IX
deste artigo.
§ 2? O tempo destinado à propaganda gratuita no segundo
turno será dividido igualmente entre os candidatos, observandose, quanto ao início da programação, os horários e critérios fixados no inciso I deste artigo.
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Art. 35. Da propaganda eleitoral gratuita poderão participar, além dos candidatos registrados, pessoas devidamente credenciadas pelos partidos aos quais couber o uso do tempo, mediante comunicação às emissoras pela comissão referida no inciso V do artigo anterior, resguardada aos candidatos a destinação de pelo menos dois terços do tempo, em cada programa.
Art. 36. Após o processo de escolha dos candidatos pelos
partidos, ficará assegurado o direito de resposta aos candidatos, partidos ou coligações, atingidos por atos ou afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas, praticados nos horários
destinados às programações normais das emissoras de rádio ou
televisão.
§ I? O ofendido ou seu representante legal poderá formular pedido para o exercício de direito de resposta ao Juiz Eleitoral, dentro de quarenta e oito horas da ocorrência do fato, devendo a decisão ser prolatada improrrogavelmente nas quarenta
e oito horas seguintes.
§ 2? Para efeito de apreciação do exercício do direito de
resposta previsto neste artigo, o Juiz Eleitoral deverá notificar
imediatamente a emissora responsável pelo programa para que
entregue, nas vinte e quatro horas subseqüentes, sob as penas
do artigo 347 do Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão
pela televisão ou pelo rádio, conforme o caso, que será devolvida após a decisão.
§3? Deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após a decisão.
§ 4? Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilízem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral determinará que a resposta seja
divulgada nos horários que deferir, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.
Art. 37. E assegurado o direito de resposta a qualquer
pessoa, candidato ou não, em relação a quem sejam feitas afirmações ou transmitidas imagens caluniosas, difamatórias ou injuriosas, no horário gratuito da propaganda eleitoral; o ofendido
utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado para a ofensa,
nunca inferior a um minuto. deduzido do tempo reservado ao
partido ou coligação em cujo horário esta foi cometida. Se o
tempo reservado, na forma prevista no art. 34 desta lei, ao parCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, [ul.Zago. 1991.
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tido ou coligação a que pertencer o defensor, for inferior a um
minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam
necessárias para sua complementação, devendo necessariamente, responder aos fatos veiculados na ofensa.
§ 1? O ofendido ou seu representante legal poderá formular pedido para o exercício de direito de resposta ao Juiz Eleitoral dentro de vinte e quatro horas do término da transmissão,
devendo instruir o requerimento com cópia do programa em fita, se a veiculação foi feita pela televisão ou rádio, a qual será
devolvida, cumprida a decisão.
§ 2? O Juiz Eleitoral, no prazo não superior a vinte e quatro horas, notificará de imediato o ofensor para que exerça seu
direito de defesa, também em vinte e quatro horas, após o que,
no mesmo prazo, deverá proferir sua decisão.
§ 3? Deferido o pedido, a resposta ocorrerá em até quarenta e oito horas após a decisão.
§ 4? Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral determinará que esta seja divulgada nos horários que deferir, em termos e na forma que serão
previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.
§ 5? Da decisão caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao
Tribunal Regional Eleitoral no prazo de vinte e quatro horas da
data da sua publicação, juntando o recorrente a fita referente ao
programa e assegurando-se igual prazo ao recorrido para contra-razões.

§ 6? O Tribunal Regional Eleitoral deverá proferir sua decisão no prazo máximo de vinte e quatro horas e, no caso de
provimento do recurso, observado o disposto nos parágrafos 3?
e 4? deste artigo.
§ 7? As decisões referentes a reclamações e representações
so bre a propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e
televisão serão julgadas pelo plenário dos Tribunais Regionais
Eleitorais nas capitais e pelo Juiz Eleitoral da respectiva zona..
quando do interior, assegurada ampla defesa aos acusados.

Art. 38. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto será admitida a censura ao programa eleitoral.
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Parágrafo único. A Justiça Eleitoral coibirá, imediatamente, de ofício, toda propaganda eleitoral ofensiva à honra do candidato, à moral e aos bons costumes.
Art. 39. A partir do registro da respectiva candidatura, é
vedada a transmissão de propagandas de rádio ou televisão
apresentadas ou comentadas por candidatos, e se o nome do
programa for o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua
divulgação, sob pena de cassação do registro correspondente.
Parágrafo único. (Vetado)
Art. 40. As reclamações ou representações contra o não
cumprimento da disposição contidas em lei por parte das emissoras, dos partidos ou coligações, seus representantes ou candidatos, deverão ser dirigidas aos Juízes Eleitorais.
§ 1~ Se o município for dividido em mais de uma zona
eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral designará um dos respectivos Juízes para decidir as reclamações ou representações
referidas neste artigo, inclusive as que versarem propaganda
eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão.
§ 2? Se a reclamação ou representação for de partido ou
coligação contra emissora ou autoridade pública que esteja impedindo o exercício de propaganda assegurada por lei ou permitindo o exercício de propaganda proibida, o órgão competente
da Justiça Eleitoral decidirá, imediatamente, a fim de que, no
prazo máximo de vinte e quatro horas da data da reclamação ou
representação, seja assegurado ao interessado acesso ao rádio
ou à televisão para iniciar ou prosseguir na propaganda eleitoral ou para que seja imediatamente suspensa, sem prejuízo das
sanções que possam ser aplicadas à emissora ou autoridade
responsável.
§ 3? Os Tribunais Regionais Eleitorais manterão sempre
um dos seus Juízes de plantão para conhecer e julgar reclamações ou representações não decididas no prazo estabelecido no
parágrafo anterior.
§ 4~ O disposto nos parágrafos anteriores não exclui o uso
de habeas corpus ou mandado de segurança, quando cabíveis.
§ 5? No caso de o Juiz Eleitoral indeferir a reclamação ou
representação, poderá o interessado renová-la perante o Tribunal Regional Eleitoral, que resolverá dentro de vinte e quatro
horas.
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§ 6? O interessado, quando não for atendido no prazo a
que se refere o parágrafo anterior ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
fim de que sejam adotadas as providências necessárias.
Art. 41. A Justiça Eleitoral poderá notificar os responsáveis por qualquer emissora de rádio ou televisão, sob as penas
do art. 347 do Código Eleitoral, para que cassem e desmintam
imediatamente transmissão que constitua infração à legislação
eleitoral.
Art. 42. No caso de abuso ou crime eleitoral praticado na
propaganda através de radiodifusão, a emissora, ao ter conhecimento da denúncia, através da Justiça Eleitoral ou de cópia
protocolar que receber do denunciante, manterá a gravação à
disposição do Juízo Eleitoral, até a decisão final do processo.
Art. 43. Nenhuma estação de radiodifusão de propriedade
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e
de qualquer outra entidade de direito público, ou nas quais poso
suam eles maioria de cotas ou ações, bem assim qualquer serviço de alto-falante mantido pelas mesmas pessoas, poderão ser
utilizados para fazer propaganda política ou difundir opiniões
favoráveis ou contrárias a qualquer partido ou coligação, seus
órgãos, representantes ou candidatos, ressalvada, quanto às es·
tações de radiodifusão, a propaganda gratuita de que trata esta
lei.

Art. 44. No que se refere à propaganda eleitoral e ao uso
do rádio e da televisão, observar-se-ão, no segundo turno, as
prorrogações e penalidades previstas nesta lei.
Art. 45. Será permitida, na imprensa escrita, a divulgação
paga de propaganda no espaço máximo a ser utilizado, por edição, para cada candidato, de um oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página de revista ou tablóide.
Art. 46. E assegurado o direito de resposta na imprensa
escrita aos candidatos, partidos ou coligações atingidos por
afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas, utilizando-se
o ofendido, para sua defesa, do mesmo espaço, página, tamanho
e caracteres usados na ofensa.
§ I? Na hipótese deste artigo, o ofendido ou seu representante legal poderá impetrar o direito de resposta ao Juiz EleitoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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ral, dentro de dois dias da data da veiculação, instruindo o pedido com um exemplar da publicação.
§ 2? O Juiz Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para, em igual prazo, exercer O seu direito de defesa, devendo a
decisão ser prolatada no prazo máximo de seis dias da data do
aforamento do pedido.
§ 3? Deferido o requerimento, a divulgação da resposta
ocorrerá até quarenta e oito horas após a decisão.
Art. 47. Nos bens que dependam de concessão do Poder
Público ou que a ele pertençam, bem como nos de uso comum, é
proibida a propaganda, inclusive por meio de faixas ou cartazes
afixados em quadros ou painéis, salvo em locais indicados pelas:
prefeituras, para uso gratuito, com igualdade de condições, ouvidos os partidos e coligações. Em bens particulares, desde que
com a permissão do detentor de sua posse, fica livre, independetemente de licença de qualquer autoridade, a fixação de propaganda eleitoral, exceto:
I - através de anúncios luminosos, faixas fixas, cartazes
colocados em pontos não especialmente designados e inscrições
nos leitos das vias públicas, inclusive rodovias;
II - através de projeção de vídeo, de cartazes fixados em
cinemas, teatros, clubes,· lojas, restaurantes, bares, mercados,
exposições, estações rodoviárias, ferroviárias, de metrôs e aeroportos;
III - com utilização de faixas ou cartazes instalados em
ginásios e estádios desportivos, de propriedade particular ou
pública, ou por meio de faixas e cartazes portáteis levados,
mesmo voluntária e gratuitamente, por freqüentadores de
ginásios e estádios;
IV - por intermédio de circuito fechado de som ou de simples imagem em recintos a que o público tenha acesso, como cinemas, teatros, clubes, lojas, exposições e semelhantes.
Art. 48. É assegurada, independetemente de licença, decretos ou posturas municipais, a propaganda através de distribuição de folhetos, volantes e demais tipos de publicações impressas.
Art. 49. (Vetado)
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Art. 50. O Poder Executivo editará normas regulamentando o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e de televisão, pelos espaços dedicados ao horário de propaganda eleitoral gratuita.
Art. 51. A transferência do eleitor de um município para
outro do mesmo Estado, não será permitida no ano em que se
realizarem eleições municipais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo e nos itens II e
lU do § 1? do art. 55 da Lei n? 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), não se aplica à transferência de título eleitoral
de servidor público civil, militar ou autárquico, ou de membro
de sua família, sob sua dependência econômica, que seja obrigado à mudança de residência, por motivo de remoção ou de
transferência funcional.
Art. 52. A transferência do domicílio eleitoral dos atuais
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores para outros municípios
não será deferida no curso de seus correntes mandatos, ressalvada a hipótese de renúncia, no prazo previsto no art. 10 desta
lei.
Art. 53. (Vetado)
Art. 54. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções
para o fiel cumprimento desta lei.
Art. 55. Esta lei entra em vigor nos termos do art. 16 da
Constituição Federal.
Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1991; 170? da/Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
LEI N? 8.215, DE 25 DE JULHO DE 1991
da

Cria o Tribunal Regional do Trabalho
Região.

21~

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei;
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Art. I? E criado o Tribunal Regional do Trabalho da 21?
Região, que terá sede em Natal (RN), com jurisdição em todo o
território do Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2? O Tribunal Regional do Trabalho da 21? Região será composto de oito Juízes, com vencimentos e vantagens previstos na legislação em vigor, sendo seis Togados, de investidura vitalícia, e dois Classistas, de investidura temporária, representantes dos empregadores e dos empregados.
Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz Classista:
Art. 3? Os Juizes Togados serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:
I - quatro dentre Juízes do Trabaho Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento em exercício na atual jurisdição da 13? Região, por antigüidade e por merecimento, alternadamente;
U - um dentre integrantes do Ministério Público do Trabalho, com mais de dez anos de carreira;
lU - um dentre advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional.
§ I? O Tribunal Regional do Trabalho da 13? Região, ao
elaborar a lista tríplice, visando ao preenchimento, por merecimento, de vaga de Juiz Togado reservada a magistrado de carreira, que será encaminhada ao Poder Executivo, observará a
exigência do exercício da Presidência de Junta por dois anos e
estarem os candidatos na primeira quinta parte da lista de antigüidade. Sendo insuficiente o número de Juízes nestas condições para elaboração de lista tríplice completa, aos lugares remanescentes concorrerão os demais Juízes Presidentes de Juntas.
§. 2? A lista sêxtupla reservada ao advogado militante será
elaborada pelo órgão de representação da classe no estado respectivo, na forma do art. 94 da Constituição Federal.
§ 3? A lista sêxtupla correspondente ao Ministério Público
do Trabalho será elaborada sob a responsabilidade do
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, a ela concorrendo integrantes do Ministério Público do Trabalho de todo o País.
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§ 4? Ao Tribunal Regional do Trabalho da 13? Região compete a elaboração das listas tríplices correspondentes às vagas
reservadas ao Ministério Público do Trabalho e advogado militàntc.
Art. 4? Os Juízes Classistas serão nomeados pelo Presidente da República, na forma prevista no art. 684 da Consolidação das Leis do Trabalho e inciso III do parágrafo único do art.
115 da Constituição Federal, dentre nomes constantes de listas
tríplices organizadas pelas diretorias das federações e dos sindicatos, inorganizados em federações, com base territorial no Estado do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 13? Região, dentro de dez dias, contados da publicação desta lei, convocará, por edital, as entidades sindicais
mencionadas neste artigo, para que apresentem, no prazo de
trinta dias, listas tríplices, que serão encaminhadas pelo Tribunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo.

Art. 5? Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que
tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre o território da 21~ Região, poderão optar por sua permanência, no
Quadro da 13? Região.
§ I? A opção prevista neste artigo será manifestada por escrito, dentro de trinta dias, contados da publicação desta lei, ao
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13? Região e
terá caráter irretratável.
§ 2? Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que optarem pela 13~ Região permanecerão servindo na Região desmem brada garantidos os seus direitos à remoção e promoção, à
medida que ocorrerem vagas no Quadro da 13~ Região, observados os critérios legais de preenchimento. Até a instalação oficial
do Tribunal Regional do Trabalho da 21? Região é permitida a
permuta com Juiz Presidente de Junta em exercício no Estado
da Paraíba.
§ 3? Os Juízes do Tribunal Substitutos da 13? Região, no
prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, poderão
optar por ingressar no Quadro de Juízes do Trabalho Substitutos da 21? Região, ocupando as vagas criadas no art. 13 desta
Lei.
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§ 4? Na hipótese de ocorrência de vaga de Juiz Presidente
de Junta, na região desmembrada, no período compreendido entre a vigência desta lei e a instalação do novo Tribunal, o preenchimento será feito mediante promoção de Juiz do Trabalho
Substituto que integre os Quadros da 13? e da 21? Regiões, observada a legislação em vigor.
Art. 6? O Tribunal Regional do Trabalho da 21? Região terá a mesma competência atribuída aos Tribunais do Trabalho
pela legislação em vigor.
Art. 7? Todos os Juízes Togados e Classistas e respectivos suplentes tomarão posse conjuntamente, independentemente
da data da nomeação, perante o Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão preparatória de instalação
do novo Tribunal, a se realizar na sede da Corte Regional, no
dia anterior à data designada para instalação oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 21? Região.
§ 1 ~ Após a posse conjunta a que se refere o caput deste
artigo, na mesma sessão preparatória de instalação os Juízes integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 21? Região elegerão, em escrutínio secreto, sob a presidência do Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, os Juízes Presidente
e Vice-residente da Corte para o primeiro biênio, observadas as
recomendações da Lei Orgânica da Magistratura Nacional ou do
Estatuto da Magistratura a que se refere o art. 93 da Constituição Federal.
§ 2? Na impossibilidade de algum dos Juízes tomar posse
na data prevista, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por
mais trinta para fazê-lo, sob pena de perda do direito.
§ 3? A sessão preparatória e a sessão solene de instalação
serão realizadas com a presença dos Juízes que tomarem posse
no dia designado. Ausente o Juiz Classita titular, o respectivo
suplente assumirá o lugar.
§ 4? Na sessão de instalação do Tribunal Regional do Trabalho, o Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
empossará os Juízes eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Corte.
Art. 8? O novo tribunal aprovará o respectivo regimento
interno dentro de trinta dias contados da data de sua instalação.
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§ I? Publicado o regimento interno nos trinta dias subseqüentes, é assegurado aos Juizes Togados dos dois Tribunais
Regionais de que trata esta lei, oriundos da mesma categoria,
permutarem entre si, desde que o requerimento conjunto seja
apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo acima referido.
§ 2? A permuta só terá eficácia se homologada pelo Pleno
dos dois Tribunais Regionais, devendo as Certidões das Resoluções Administrativas ser remetidas ao Tribunal Superior do
Trabalho para fins de registro. Homologada a permuta, esta terá caráter irretratável.
§ 3? A antigüidade do Juiz na composição do Tribunal que
vier a integrar, na forma prevista no § I? deste artigo, será definida pelo regimento interno.

Art. 9? Até a data de instalação do Tribunal Regional do
Trabalho da 21~ Região, fica mantida a atual competência do
Tribunal Regional do Trabalho da 13~ Região.
§ I? Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13~ Região remeter-lhe-á todos os processos oriundos do território sub
jur isdição do novo Tribunal que não tenham recebido visto do
Relator.
§ 2? Os processos que já tenham recebido visto do Relator
serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13~ Re-

gião.
§ 3?

A competência para o julgamento das Ações Rescisórias pertinentes a litígios oriundos do Estado do Rio Grande do
Norte decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13~ Região com trãnsito em julgado será do Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região, salvo as de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas
no Estado do Rio Grande do Norte ficam transferidas, com os
respectivos servidores e acervo material, para o Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de Juízes de carreira,
Juízes Classistas e servidores.
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§ 1~ Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regional
do Trabalho da 13~ Região, a que se refere este artigo, ficam
transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Re-

gião.
§ 2?

Os Juízes de carreira, Juízes Classistas e servidores
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber vencimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13~
Região, até que o orçamento consigne ao tribunal criado por esta lei os recursos necessários ao respectivo pagamento.
§ 3~ A investidura no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Art. 11. São criados no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 21~ Região, com retribuição pecuniária
prevista na legislação em vigor, duas funções de Juiz Classista e
seis de Juiz Togado.
Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou criados
na forma do art. 11 desta lei, ficam criados, no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região, com vencimentos e vantagens fixados pela legislação em vigor, oito cargos de Juiz do Trabalho Substituto,
os cargos em Comissão constantes do Anexo I, os cargos efetivos constantes do Anexo II e a Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete, integrada por funções de Chefia e Assistência, constantes do Anexo III desta lei.
§ I? OS cargos e as funções constantes, respectivamente,
dos Anexos I e III desta lei serão providos após a instalação
do Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região, com sede em
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da legislação em vigor.
§ 2~ Os valores das funções da Tabela de Gratificação de
Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Trabalho
da 21~ Região são idênticos aos da mesma Tabela do Tribunal
Superior do Trabalho.
§ 3~ Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da 21~
Região estabelecerá as atribuições das funções constantes do
Anexo III desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4);1501-1724, jul./ago. 1991.

1665

Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região,
dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação, abrirá
concurso público de provas e títulos para preenchimento das
vagas de Juiz do Trabalho Substituto, depois de satisfeito o
disposto no art. 5? desta lei.
Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas Juntas de
Conciliação e Julgamento, com jurisdição no território da 21~
Região da Justiça do Trabalho, poderão permanecer no Quadro
de Pessoal da 13~ Região, mediante opção escrita e irretratável,
manifestada ao Presidente do Tribunal respectivo, dentro do
prazo de trinta dias, contados da publicação desta lei.
Art. 15. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante ato do Presidente, tomar as medidas de natureza administrativa para instalação e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 21 ~ Região.
Art. 16. As despesas iniciais de organização. instalação e
funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região
correrão à conta dos recursos orçamentários já consignados ao
Tribunal Superior do Trabalho, pela Lei n:' 8.175,111 de 31 de janeiro de 1991, Programa de Trabalho 02.004.0013.5461 - Instalação de Tribunais Regionais do Trabalho.

Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para funções de gabinete. cargos em comissão ou funções gratificadas da administração do tribunal parentes consangüíneos ou
afins, até o terceiro grau, cônjuge e companheiro, de Juízes ou
aposentados há menos de cinco anos, exceto os integrantes do
Quadro Funcional, mediante concurso público.
Art. 18.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19.

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 25 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):79, jan./fev. 1991.
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ANEXO I
Lei n? 8.215, de 25 de julho de 1991
Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
Cargos em Comissão
Grupo

Número

Direção e
Assessoramento
Superiores - código
TRT-21~-DAS-I00

Dl

01
01
01

01
08
08
03
01

Denominação

Código

Diretor-Geral da Secretaria
Secretário-Geral da Presidência
Secretário do Tribunal Pleno
Diretor da Secretaria

Administrativa
Diretor da Secretaria Judiciária
Diretor de Serviço
Assessor de Juiz - Bacharel
em Direito
Assessor
Secretário da Corregedoria

TRT-21~-DAS-101.6
TRT-21~-DAS-101.6
TRT-21~·DAS-102.5
TRT-21~-DAS-I01.5
TRT-21~-DAS-I01.5
TRT-21~-DAS-I01.4

TRT-21~-DAS-I02.5
TRT-21~-DAS-I02.5

TRT-21?-DAS-101.5

ANEXO II
Lei n? 8.215, de 25 de julho de 1991
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 21? Região
(Estado do Rio Grande do Norte)
Grupo
Atividades de Apoio
Judiciário - código

Categorias Funcionais
Técnico Judiciário

Números
42

Código
TRT·21~-AJ.021

(Nível Superior)

TRT·21~·AJ·020

TRT·21~·AJ.022

Oficial de Justiça
Avaliador

07

Auxiliar Judiciário

62

Agente de Segurança
Judiciário

15

TRT·21~·AJ-024

Atendente Judiciário

30

TRT·W·AJ·025
(Nível Intermediário)

INível Superior)
TRT·21~-AJ·023

(Nivellntermediáriol

(Nível Intermcdiérlol

Classes e Referências

A
B
Especial
A
B
Especial
A
B
Especial
A
B
Especial
A
B
Especial
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NS·IO a NS-15
NS-16 a NS·21
NS·22 a NS·25
NS·IO a NS-15
NS-16 a NS·22
NS·22 a NS·2!}
NI·N a NI·21
NI·28 a NI·31
NI·32 a NI·3fi
NI·24 a NI·21
NI·zg a NI·31
NI-32 a NI·3fi
NI·24 a NI-21
NI·zg a NI·31
NI·32 a NI·3fi
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Grupo

Categorias Funcionais

Médico

Outras Atividades

Números
02

de Nível Superior
~

Código
A

(Nivel Superior)

B
C

Código- TRT -

Contador

OI

07

Especial

NS·22a NS·25

A

INivel Superior)

B
C
Especial

N5·05 a N5·11
N5·12 a NS·16
N5'17 a N5·21

TRT·21~·NS·921

A

(Nível Superior)

B
C

TRT·21~·NS·916

A

N5·22 a NS·25
N5·0S a xs-n
NS-12 a NS·16
N5·17 a NS·21
N5·22a N5·25
N5·05 a NS-ll

[Nível Superior)

B
C

N5'12 a N5·16
NS·17 a NS-21

Especial

NS·22 a NS·25
N5·05a N5·11

Especial
Engenheiro

Bibliotecário

OI

02

TRT·21~·NS-932

A

INive!Superior)

B
C

Especial
Outras Atividades de
Nível Intermediário
- código TRT-21~ NI-lOOQ

Auxiliar de Enfermagem

Telefonista

Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos - Área
de Limpeza e Conservação
Agente de Vigilância

03

03

19

OS

TRT·21~·NI-l001

A

(Nível Intermediário)

B
Especial

TRT-21~-NA-1014

A

INível Auxiliar)

B
Especial

TRT-21~-NA-lOO6

A

lNivel Auxiliar)

B

TRT-21~-NA·l04S

(Nível Auxiliar)
Artesanato - Código
TRT-21~ ART-700

Artífice de Mecânica

02

TRT-21~-ART-702

(Nível Auxiliar e
Intermediáriol

Artífice de Eletricidade
e Comunicações

02

TRT-21~-ART-703

(Nível Auxiliar e
Intermediário)

Artifice de Carpintaria
e Marcenaria

02

TRT-21~·ART·704

INivel Auxiliar e
lntermediariol

Artífice de Artes Gráficas

02

N5·0S a NS·ll
NS'12a N5·16
N5·17a NS·21

TRT·21~·NS·909

21~·NS·900

Odontólogo

Classes e Referências

TRT·21~·NS-901

TRT-21~ ·ART-70S
INivel Auxiliar e
Intermediário)

N5·12 a NS·16
NS·17 a NS·21
NS·22 a NS·25
NI·17 a NI-23
NI-24a NI-29
NI·30a NI-32
NA-04 a NA-ll
NA-12 a NA-16
NA·17a NA-19
NA-03 a NA-04
NA-OS a NA-li

NA-12 a NA-18
NA·19a NA-22
NA-23 a NA-26
NA-07 a NA-12
Especializado
Nf-13a NH6
Contramestre
NI-17 a NI-22
Mestre
NI-23a NI-27
NI-28a NI-30
Especial
Artífice
NA-07 a NA-12
Artífice
Especializado
NI·13a Nr-16
Contramestre
NI·17a NI-22
Mestre
NI-23 a NI-27
Especial
NI·28 a NI-30
Artífice
NA-07 a NA-12
Artífice
Especializado
NJ.l3 a Nr-16
Contramestre
NI-17 a Nr-22
Mestre
NI-2J a NI-27
Especial
NI-28 a NI-30
NA·07a NA-12
Artífice
Artífice
Especializado
NI-13 a NI-16
Contramestre
NI-17 a NI-22
Mestre
NI-23a NI-Z7
Especial
NI-28a NI-30
A

B
Especial
Artifice
Arttílce
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ANEXO 111
Lei n:' 8.215, de 25 de julho de 1991
Tribunal Regional do Trabalho da 21? Região
Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete

Gabinete

Funções

Presidência

Assistente-Secretário
Chefe de Serviço
Assistente Administrativo

V ice- Presidência

Juízes
08 {oito}

Diretoria-Geral

Secretaria do
Tribunal Pleno

Secretaria da
Corregedoria

Quantidade
Ol

OI
02

Assistente
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

02

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente

oi

OI

02

Agente Especializado

OI
OI
OI

Auxiliar Especializado

oi

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

08
08
08
08
08

Chefe de Serviço

Dl

Assistente Administrativo
Assistente
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

02
02

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente Chefe

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Auxiliar Especializado
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03

OI
OI
OI
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Gabinete

Funções

Secretaria
Administrativa

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente Chefe
Assistente
Auxiliar Especializado

01
01
01
01
01

Secretaria

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Auxiliar Especializado

01
01
01
01

Assistente Administrativo
Assistente Chefe

08
24

Judiciária

08 (oito) Diretorias
de Serviços

Quantidade

LEI N? 8.216, DE 13 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre antecipação a ser compensada quando da revisão geral da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que/o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É concedida, a partir de I? de julho de 1991, antecipação de vinte por cento sobre os vencimentos, soldos e demais retribuições dos servidores civis e militares do Poder Executivo, da administração direta, das autarquias, inclusive as de
regime especial, das fundações públicas e dos extintos territórios, vigentes no mês de abril de 1991, a ser compensada por
ocasião da revisão geral da remuneração dos servidores públicos.
Parágrafo único. O percentual de reajuste a que se refere
este artigo incidirá também sobre as tabelas constantes nos anexos desta lei e sobre os valores explicitados nos arts. 6?, 16, 20
e 26.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183/4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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Art. 2~ Os valores dos vencimentos dos servidores CIVIS
do Poder Executivo, pertencentes ao Plano de Classificação de
Cargos instituído pelas Leis n?s 5.645 (1) , de 10 de dezembro de
1970, e 6.550121, de 5 de julho de 1978, e os da Tabela de Escalonamento Vertical, referentes aos servidores militares da União
são os indicados, respectivamente, nos Anexos I e II desta lei.
Art. 3~ Os valores de vencimentos dos servidores beneficiados pelo art. 3~ da Lei n~ 7.596 13), de 10 de abril de 1987, e
dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas, de que trata a
Lei n? 8.168 141, de 16 de janeiro de 1991, são os constantes dos
Anexos III a VI desta lei.
§ 1~ O Ministério da Educação e a Secretaria da Administração Federal baixarão as normas necessárias ao enquadramento dos servidores Técnico-Administrativos das Instituições
Federais de Ensino, nas tabelas de vencimentos.
§ 2? São extintas por "incorporação ao vencimento as gratificações previstas nos Anexos IX a XV da Lei n~ 7.923 (5 ), de 12
de dezembro de 1989.
§ 3~ Aplicam-se aos docentes dos extintos territórios os
vencimentos correspondentes ao Anexo V desta lei.
Art. 4~ Os vencimentos dos servidores das categorias funcionais de Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e Médico Veterinário, integrantes do Plano de Classificação de Cargos regido pela Lei n? 5.645, de 1970, aos quais é incorporada a
gratificação prevista no Anexo XVIII da Lei n~ 7.923, de 1989,
são os constantes do Anexo I desta lei.
§ 1~ Os vencimentos fixados aos servidores referidos neste
artigo corresponderão ao cumprimento de jornada de vinte horas semanais de trabalho.
§ 2? Será majorado, em cinqüenta por cento, o vencimento
dos servidores a que se refere este artigo, quando cumprirem
jornada de seis horas diárias.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):78, out./dez. 1970.
(2)
(3)
(4)
(5)

Coleção
Coleção
Coleção
Coleção

das
das
das
das

Leis.
Leis.
Leis.
Leis.

Brasília, (5):35, jul./set. 1978.
Brasília, (3):45, abr./jun. 1987.

Brasflta, 183 (1):45, jan.zfev. 1991.
Brasília, 181(6, t.1):2989, nov.l dez. 1989.
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§ 3? O regime de quarenta horas semanais de trabalho corresponde a um cargo com duas jornadas de vinte horas semanais de trabalho. O adicional por tempo de serviço previsto no
art. 67 da Lei n? 8.112 161, de II de dezembro de 1990, será calculado sobre os vencimentos, sendo assegurada a aposentadoria
integral aos atuais ocupantes dos referidos cargos.

Art. 5? Os valores de vencimentos das tabelas de especialistas de nível médio e superior são os constantes do Anexo VII
desta lei.
§ I? Por ter sido incorporada aos valores a que se refere o
caput deste artigo, é extinta a gratificação única, consolidada,
objeto do art. 4? da Lei n? 7.923, de 1989.
§ 2? A Secretaria da Administração Federal baixará as
instruções necessárias ao .enquadramento dos especialistas nas
tabelas do Anexo VII.
Art. 6? É fixado, como limite superior de vencimento, o
valor de Cr$485.933,02 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e três cruzeiros e dois centavos), para as carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal e Polícia Civil do Distrito Federal, de Orçamento e de Finanças e Controle, e da Procuradoria da .Fazenda Nacional, cujas tabelas de vencimentos são as constantes nos Anexos VIII a
XII desta lei.
Parágrafo único. São extintas, por incorporação aos vencimentos, as gratificações de que tratam os Anexos lI, III, IV, VI
e VII da Lei n? 7.995 171, de 9 de janeiro de 1990.
Art. 7? A tabela de remuneração dos cargos de natureza
especial, de que trata o art. 26 da Lei n? 8.028(8 ) , de 12 de abril
de 1990, e a referente aos Juízes do Tribunal Marítimo são as
constantes dos Anexos XIII e XIV desta lei.
Art. 8? A tabela de remuneração dos cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) é a do
Anexo XV desta lei.
(6) Idem. Pág. 3470.
(7) Coleção das Leis. Brasília, 182(1):15, jan./fev. 1990.
(8) Coleceo das Leis. Brasília, 182(2, t.l):742, mar.labr. 1990.
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Art. 9? A nenhum servidor militar da União, da ativa ou
na inatividade, poderão ser pagos, mensalmente, remuneração
ou provento de importância superior ao valor atribuído, em espécie. a qualquer título, como remuneração, ao cargo de Ministro de Estado, excluídas as seguintes vantagens:
I
gratificação por tempo de serviço;
11
indenização de compensação orgânica;
III
indenização de moradia;
IV
indenização de localidade especial;
V
ajuda de custo, diárias e indenização de transporte;
VI
gratificação de Natal, adicional de férias, saláriofamília e auxílio-funeral.
Art. 10. Os vencimentos e demais retribuições dos servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra], da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica e da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho (Fundacentro) são os constantes nos
Anexos XVI a XX desta lei.
Art. 11. Os vencimentos e demais retribuições dos servidores da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam), da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) são os constantes do Anexo XXI desta lei.
Parágrafo único. A Secretaria do Desenvolvimento Regional e a Secretaria da Administração Federal, no prazo de trinta
dias a contar da publicação desta lei, baixarão as normas necessárias à aplicação do disposto neste artigo.
Art. 12. A gratificação de que trata o art. 15 da Lei n?
8.162191, de 8 de janeiro de 1991, é estendida aos servidores pertencentes às categorias funcionais do grupo Polícia Civil dos
extintos territórios.
Art. 13. O abono especial concedido pelo § 2? do art. I? da
Lei n? 7.333 1101, ' de 2 de julho de 1985, passa a ser pago como
(9) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):25. jan./fev.1991.
(lO) Coleção das Leis. Brasília, (5):11, jul./set. 1985.
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vantagem pessoal, nominalmente identificada, sujeita apenas
aos reajustes gerais.
Art. 14. Os valores dos vencimentos referentes aos cargos
de Fiel de Tesouro, Tesoureiro, Tesoureiro Auxiliar e de Conferente passam a ser o correspondente ao da referência NS-25 do
Anexo I desta lei.
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. Será concedida, nos termos do regulamento, indenização de Cr$4.200,OO (quatro mil e duzentos cruzeiros) por dia,
aos servidores que se afastarem do seu local de trabalho, sem
direito à percepção de diária, para execução de trabalhos de
campo, tais como os de campanhas de combate e controle de endemias; marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios;
topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização
de fronteiras internacionais.
Parágrafo único. É vedado o recebimento cumulativo da
indenização objeto do caput deste artigo com a percepção de
diárias.
Art. 17. O caput do art. 37 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 37. Redistribuição é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para o quadro de pessoal de
outro órgão ou entidade do mesmo Poder, observados a
vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade, a correlação das atribuições, a equivalência entre os
vencimentos e o interesse da administração, com prévia
apreciação do órgão central de pessoal.»
Art. 18. O art. 78 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
«Art. 78.
§ 3? O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de
um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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§ 4? A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório».
Art. 19. O art. 4? da Lei n? 8.162, de 1991, passa a vigorar
com a seguinte redação:
«Art. 4? Correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias dos órgãos interessados, consoante se dispuser
em regulamento, as despesas de deslocamento, de alimentação e de pousada dos colaboradores eventuais, inclusive
membros de colegiados integrantes de estrutura regimental
de Ministério e das Secretarias da Presidência da República, quando em viagem de serviço».
Art. 20. A Gratificação de que trata o inciso II, do Anexo
II, do Decreto-Lei n? 1.341 1111, de 22 de agosto de 1974, pelo
exercício na Presidência da República, inclusive nos órgãos que
a integram, e na Vice-Presidência da República, corresponderá,
no nível I, a Cr$42.116,67 (quarenta e dois mil, cento e dezesseis
cruzeiros e sessenta e sete centavos), atualizados nas mesmas
datas e índices em que forem reajustados os vencimentos dos
servidores públicos federais, e servirão de base para a incidência dos demais índices estabelecidos no Anexo XXII.
Parágrafo único. O quantitativo das funções a que se refere este artigo será aprovado mediante ato do Presidente da República, ouvida a Secretaria da Administração Federal.
Art. 21. A remuneração dos inventariantes de órgãos extintos, da administração direta, autarquias e fundações públicas
corresponderá ao valor do cargo de Direção e Assessoramento
Superiores - DAS-I01.5, permitida a opção remuneratória, na
forma da lei.
Art. 22. Os valores de vencimento dos servidores do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), do Instituto
Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac}, da Biblioteca Nacional
(BN), da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), da Fundação
Cultural Palmares (FCP), da Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA, da Fundação Nacional do Índio (Funaí), da
Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj], da Fundação de Assistência ao Estudante (F AE), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
(11) Coleção das Leis. Brasília, (5):21, jul./set. 1974.
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Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) e
da Fundação Escola Nacional de Administração Pública
(ENAP) correspondem aos fixados no Anexo XXIII desta lei.
§ 1? Havendo diferença de vencimento, em decorrência da
aplicação do disposto neste artigo, este valor será pago a título
de diferença de vencimentos nominalmente identificada, sendo
considerada também para cálculo das vantagens pessoais.
§ 2? Os órgãos mencionados neste artigo, sessenta dias seguintes à publicação desta lei, procederão ao enquadramento
dos servidores nas respectivas tabelas de vencimentos, observadas as normas estabelecidas pela Secretaria da Administração
. Federal da Presidência da República.
Art. 23. Os valores estabelecidos nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e índices dos reajustes gerais dos vencimentos, soldos, proventos e pensões, e demais retribuições dos
servidores públicos civis e militares federais.
Art. 24, O disposto nesta lei aplica-se aos proventos de
aposentadoria ou de disponibilidade e aos beneficiários de pensões civis e militares, observados os limites estabelecidos no
art. 42 da Lei n? 8.112, de 1990, e o disposto no art. 17 do Ato
das disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 25. Nas hipóteses de acumulação constitucionalmente
admitida, o limite máximo de remuneração mensal será observado em relação a cada cargo, emprego e função.
Art. 26. São extintas as funções de Direção Intermediária
(DI), de que trata o art. 1? da Lei n? 8.1161121, de 13 de dezembro
de 1990, e criadas 19.280 Funções Gratificadas (FG) sendo:
I - 5,280 FG-1 no valor unitário de Cr$36.583,34 (trinta e
seis mil, quinhentos e oitenta e três cruzeiros e trinta e quatro
centavos).
II - 6.000 FG-2 no valor unitário de Cr$28.166,67 (vinte e
oito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e sete centavos);
III - 8.000 FG-3 no valor unitário de Cr$22,666,67 (vinte e
um mil, seiscentos e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e sete
centavos).
(12) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.l):3531, nov./dez. 1990.
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§ I? A designação para O exercício da Função Gratificada
recairá exclusivamente em servidor ocupante de cargo efetivo
do quadro do próprio órgão ou entidade.
§ 2? O regulamento disporá sobre a distribuição e as atribuições das Funções Gratificadas.
§ 3? Até que seja aplicado o regulamento, poderão ser
mantidos, no interesse da Administração, os atuais ocupantes
de Funções de Direção Intermediária, com a remuneração respectiva, reajustada nos termos do art. I? desta lei.

Art. 27. São transformados em cargos de Analistas de Orçamento de que trata o Decreto-lei n? 2.347 1131, de 23 de julho de
1987, os cargos ocupados da Carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criada pela Lei n?
7.834 1141, de 6 de outubro de 1989, sendo extintas as vagas ou vagos atualmente existentes.
Parágrafo único. Os atuais ocupantes dos cargos de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental são posicionados na classe A, padrão I, da categoria de Analista de
Orçamento.
Art. 28. Aplica-se, a partir da vigência desta lei, aos integrantes das Carreiras de Orçamento e de Finanças e Controle, a
gratificação de que trata o Decreto-lei n? 2.191(151, de 26 de dezembro de 1984, que passa a denominar-se Gratificação de Orçamento, Finanças e Controle.
Art. 29. O caput do art. 3? e o art. 7? da Lei n? 3.7651161,
de 4 de maio de 1960, passam a vigorar com as seguintes redações:

«Art. 3? A contribuição para a Pensão Militar será
igual a três dias do soldo, arredondado em cruzeiros para a
importância imediatamente superior.

(13) Coleção das Leis. Brasília, (5):11, jul./set. 1987.
(14) Coleção das Leis. Brasília, 181(5):2193, set.lout. 1989.
(15) Coleção das Leis. Brasília, (7):42, out./dez. 1984.
(16) Coleção das Leis. Brasília. (3):41, abr.ljun. 1960.
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Art. 7? A Pensão Militar é deferida em processo de
habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de
prioridades e condições a seguir:
I - primeira ordem de prioridade - viúva ou viúvo; companheira ou companheiro; filhas solteiras e filhos
menores de 21 anos ou, quando estudantes, menores de 24
anos;
II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda que
adotivos que comprovem dependência econômica do contribuinte;
III - terceira ordem de prioridade - a pessoa designada, mediante declaração escrita do contribuinte e que viva sob a dependência econômica deste, quando menor de
vinte e um ou maior de sessenta anos.
(Parágrafo único. Os beneficiários de que trata este
artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, acometidos de enfermidade grave, que os impeça de prover a própria subsistência, julgados por junta de saúde militar, poderão habilitar-se à pensão, independentemente dos limites
de idade.»
Art. 30. É incorporado aos vencimentos dos servidores
das autarquias, em regime especial, o abono instituído pela Lei
n? 7.706(17), de 1988.
Art. 31. (Vetado).
Art. 32. (Vetado).
Art. 33. (Vetado).
Art. 34. (Vetado).
Art. 35. (Vetado).
Art. 36. (Vetado).
Art. 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros a partir de I? de julho de 1991.
Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 8? da Lei n:' 3.765, de 1960, a Lei n? 4.958(18 1, de 27
(17) Coleção das Leis. Brasília, (7):95, out./dez. 1988.
(18) Coteçeo das Leis. Brasília, (3):43, abr./jun. 1966.
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de abril de 1966, o § 2? do art. I? da Lei n? 7.333, de 1985, o art.
2? da Lei n? 7.706, de 1988, a Lei n:' 7.834, de 1989, e o art. 3? da
Lei n? 7.995, de 1990.
Brasilia, 13 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Marcilio Marques Moreira

ANEXO I DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Tabela de Vencimentos Aplicáveis aos Cargos
do Sistema de Classificação de Cargos Instituido pela
Lei n:' 5.645/70
Nível Superior

Nível Intermediário

Referência

C"

Referência

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

112.527,35
116.150,82

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

119.890.69
123.751,14
127.735,53
131.848,49

136.093,69
140.475,56
144.998,91
149.667,41
154.486,76
159.460,93

164.595,11
169.894,89
175.365,25
181.011,72

186.840,01
192.856,14
199.065,43
205.475,16
212.091,30
218.920,55

C,,
67.516,44

69.386,10
71.307,96
73.293,26
75.312,79
77.398,56

79.542,08
81.745,31
84.009,26
86.335,95
88.726,89

91.184,60
93.709,95
96.305,82
98.973,42
101.714,58

104.531,93
107.426,99
110.402,85
113.460,71
116.603,40
119.833,25

Nível Auxiliar

Referência

C,,

16

45.760,96
46.762,67
47.786,94
48.833,37
49.902,60
50.995,12
52.111,99
53.252,71
54.419,09
55.610,26
56.827,95
58.072,39
59.344,42
60.643,41

17
18
19
20
21
22
23
24

61.971,79
63.328,79
64.715,39
66.132,50
67.580,83
69.060,39
70.572,42
72.117,68

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
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Nível Superior

Nível Auxiliar

Nível Intermediário

Referência

c"

Referência

c"

Referência

c"

23
24
25

225.969,53
233.245,76
240.755,99

34
35

123.152,17
126.563,11

25
26
27
28
29
30
31
32

73.697,16
75.311,15
76.960,07
78.645,60
80.367,13
82.127,55
83.925,93
85.763,13

ANEXO II DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991

Tabela de Escalonamento Vertical
Posto ou Graduação

1.

Ofidais Generais
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército. TenenteBrigadeiro ..
.
.
Vice-Almirante, Generat-de-Dívísao e Major-Brigadeiro
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro

2.

3.
4.

5.

Oficiais Superiores
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
Oficiais Intermediéríos
Capitão-Tenente e Capitão
Oficiais Subalternos
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente ....
Praças Especiais
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial ..
Aspirante e Cadete (Último Ano)
.
.
Aspirante e Cadete (Demais Anos), Alunos do Centro de
Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão' de
Formação de Oficiais da Reserva
.
Aluno da Escola de Formação de Sargentos
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (Último Ano) e Grunete .. .
.
Aluno do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes (Demais Anos)
.
Aprendiz-Marinheiro

Índice

Soldo

1000
940
885

174.816,00
164.421,50
154.801,00

810
750
689

141.682,25
131.197,25
120.517,50

612

107.048,75

524
470

91.656,25
82.210,75

424
99

74.164,50
17.316,75

60
45

10.495,00
7.871,25

40

6.996,75

31
18

5.422,50
3.140,50
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Posto ou Graduação
6.

Soldo

424
378

74.164,50
66.118,50
59.471,75
53.174,75
39.531,25
39.131,75
9.270,75

Preces Graduadas
Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento
Taifeiro-Mor
Cabo (Engajado) ...
Cabo (Não Engajado)

7.

Indice

.
.

340
304
226

218

53

Demais Praças
Taifeiro de l~ Classe
Taifeiro de 2~ Classe
Marinheiro, Soldado Fuzile iro Naval e Soldado de P Classe (Especializados, Cursados e Engajado) Soldado-Clarin
ou Corneteiro de I? Classe e Soldado Paraquedista (Engajado), Marinheiro. Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de
I? Classe (Não Especializado)
.
.
Soldado-Clarin ou Corneteiro de 2? Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2? Classe (Engajado) e
Soldado-Clarin ou Corneteiro de 3? Classe ..
Marinheiro Recruta, Recruta, Soldado, Soldado Recruta e
Soldado de 2~ Classe (Não Engajado)

194

36.332,75
33.933,75

105
89

,18.366,25
15.567,75

69

12.063,25

31

5.422,50

208
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ANEXO UI DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Tabela de Vencimento dos Servidores
Técnico-Administrativos das Instituições Federais
de Ensino, conforme art. 3? e seguintes
da Lei n? 7.596/87
Referência

Nível de Apoio

Nível Médio

Nível Superior

01
02
03

55.000,00
57.365,00
59.831,69
62.404,46
65.887,05
67.886,63
70.805,75
73.850,40
77 .025,97
80.338,08
83.792,62
87.395,70
91.153,72
95.073,33
99.161,48
103.425,43
107.872,72
112.511,25
117.349,23
122.395,25
127.658,24
133.147,55
138.872,89
144.844,42
151.072,74
157.568,36
164.344,32

87.395,70
91.153,72
95.073,33
99.161,48
103.425,43
107.872,72
112,.511,25
111.349,23
122.395,25
127.658,24
133.147,55
138.872,89
144.844,42
151.072,74
157.568,86
164.344,32
171.411,13
170.781,81
186.469,43
194.487,61
202.850,58
211.573,15
220.670,00
230.159,64
240.056,51
250.378,94

133.147,55
138.872,99
144.844,42
151.072,74
157.560,06
164.344,32
171.411,13
178.781,01
186.469,43
194.487,61
202.850,59
211.573,15
220.670,80
230.159,64
240.056,51
250.370,94
261.145,23
272.374,48
284.086,58
296.302,30
309.048,80
322.332,16
336.192,45

O,
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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ANEXO IV DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Magistério Superior
Conforme art. 3?, e seguintes da Lei n? 7.596/87
Graduado
Classe

Titular

Adjunto

Assistente

Auxiliar

Nível

20 horas

40 horas

Unico

169.756,44

339.512,88

4

3

135.805,15
129.338,24

2
1

123.179,28
117.313,60

271.610,31
258.676,48
246.359,56
234.627,20

4

106.648,73

3

101.578,21
96.733,54

2
1

213.297,45
203.140,43

193.467,08

92.127,18

184.254,36

4

83.751,90

3

79.763,79
75.965,52

167.503,96
159.527,58

2
1

72.348,11

151.931,03
144.969,22
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ANEXO V DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Magistério de I? e 2? Graus
Conforme art. 3?, e seguintes da Lei n? 7.596/87
Graduado

Classe

Nível

20 horas

40 horas

Titular

U

157.040,15

314.080,29

4

130.866,79
124.635,04
118.700,04
113.047,65

261.733,57
249.270,07
237.400,07
226.095,80

102.770,60
97.876,75
93.215,96
88.777,10

205.541,19
195.753,51
186.431,91
177.554,20

83.751,99
79.763,80
75.965,52
72.348,11

167.503,96
159.527,59
151.931,04
144.696,22

68.252,94
65.002,80
61.907,43
58.959,45

186.505,97
130.005,60
123.814,85
117.918,90

55.622,13
52.973,45
50.450,91
40.048,49

111.244,25
105.846,90
100.901,01
96.096,97

3
E

2
1
4

3
D

2
1
4

c

3
2
1
4

3
B

2
1
4

3
A

2
1
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ANEXO VI DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Retribuição
Cargo de Direção/Função Gratificada
Código

Valor

CD-l
CD·2

500.511,30
467.199,94
426,394,03
400.369,98

CD-3
CD-4

FG-l
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-fi

FG-7
FG-8

FG-9

123.429,89
105.405,11
87.328,17
63.883,00
49.140,83
36.400,61
26.963,41
19.972,90
16.185,50
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ANEXO VII DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Tabela de Especialistas
Nível Superior

NS-Ol
NS-02
NS-OS
NS-04
N8·05
N8-Üfi
NS-07
NS-08
NS-09
NS-IO
N8·11
NS-12
NS-13
NS-14
NS-15

xs-is

NS-17
NS-18
NS-19
NS-2ü

NS-21
N8·22
NS-23
NS-24

151.149,00
159.022,00
167.304,00
176.018,00
185.186,00
194.832,00
204.980,00
215.656,00
226.889,00
238.706,00
251.139,00
264.220,00
277.982,00
292.460,00
307.693,00
323.720,00
340.581,00
358.320,00
376.903,00
396.618,00
417.276,00
439.010,00
461.876,00
485.933,00

Nível Médio

NM-Ql
NM-Q2

NM-OS
NM-04
NM-05
NM-06
NM'Ü7
NM-08
NM-ü9
NM-IO

NM-ll
NM-12
NM-13
NM-14
NM-15
NM-16
NM-17
NM-IB
NM-19
NM-2ü
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM·25
NM-26

60.304,00
63.345,00
66.540,00
69.896,00
73.421,00
77.124,00
81.014,00
85.100,00
89.392,00
93.900,00
98.636,00
103.611,00
108.836,00
114.325,00
120.091,00
126.148,00
132.510,00
139.193,00
146.213,00
153.587,00
161.333,00
169.470,00
178.017,00
186.995,00
196.426,00
206.333,00

ANEXO VIII DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Anexo V da Lei n:' 7.995/90
Carreira Diplomata
Classes

Ministro de i? Classe
Ministro de 2? Classe
Conselheiro
i? Secretário
2? Secretário
3? Secretérto

Vencimento

485.933,02
466.485,70
447.058,38
427.621,06
408.183,74
388.746,42
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ANEXO IX DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Anexo II da Lei n? 7.995/90
Carreira Auditoria do Tesouro Nacional
Auditor Fiscal do Tesouro Nacional
Classe

Padrão

Vencimento

Especial

III
II

485.933,02

I
VI
V
IV
!'

III
11

I
VI
V
IV
III
11

I
IV
3'

III
11

471.693,02
457.070,45
444.452,74
431.428,12
418.785,63
406.513,08
394.600,60
383.037,14
371.812,40
360.916,69
350.340,22
340.073,62
330.107,97
320.434,31
311.044,33
301.929,17

293.081,60

I

284.492,91

III
11

206.333,76

Técnico do Tesouro Nacional
Especial

I
IV
III
11

2'

3'

199.981,01
193.632,93

180.943,89
174.593,98
168.251,76

I

161.906,48

IV
I

149.205,81
142.863,28
136.516,02
130.163,86

III
11

117.473,67
111.122,79

I

104.771,32

III
11
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ANEXO X DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Anexo UI da Lei n:' 7.995/90
Carreira Polícia Federal e Policial Civil do DF
Nível Superior
Classe

Padrão

Vencimento

Especial

III
II

I

485.933,02
471.051,73
456.626,16

VI
V
IV

442.642,49
429.087,17
415.946,85

III
II

403.208,93
390.860,99

I

378.891,26

V
IV

367.288,28
356.040,43

III
II

345.137,19
334.567,71

I

324.321,99

III
II

255.018,43
240.060,03
225.979,01

Nível Médio
Especial

I
IV
I

212.723,78
200.246,37
188.500,86
177.444,19

IV

167.035,82

III
II

157.238,06
148.015,21
139.333,30

III
II

I
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ANEXO XI DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Anexo IV da Lei n? 7.995/90
Carreira de Orçamento e de Finanças e Controle
Analista de Orçamento e Analista de Finanças e Controle
Classe

Padrão

Vencimento

Especial

III
li

485.933,02
471.692,98
457.970,26

I
V

c

IV
III
li
I

V

IV
B

III
li
I

VI
V

IV
A

III
li
I

444.452,72
431.429,29
418.735,42
406.513,30
394.600,fiO
383.037,26
371.812,24
360.916,79
350.340,33
340.073,65

330.107,99
320.434,37
311.044,22
301.929,37
293.081,43
284.492,91

Técnico de Orçamento e Técnico de Finanças e Controle
Especial

III
li
I
V

c

IV
lI!
li
I

V

IV
B

III
11
I

VI
V

IV
A

lI!
11
I

206.333,76
198.709,25
191.367,06
184.295,59
177.485,66
170.927,55
164.611,68
159.529,19
152.671,19
147.030,08
141.596,98
136.364,93
131.326,29
126.473,49
121.800,32
117.299,64
112.965,21
108.791,26
104.770,61
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ANEXO XII DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Anexo VI da Lei n? 7.995/90
Procuradoria da Fazenda Nacional
Categoria

Vencimento

Subprocurador-Geral
Procurador 1 ~ Categoria
Procurador 2? Categoria

485.933,02
424.460,48
364.096,42

ANEXO XIII DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Cargos de Natureza Especial
(Art. 2? da Lei n? 8.162, de8 de janeiro de 1991)
Vencimento
Mensal

%

Representação
Mensal

Retribuição

Consultor Geral da República
Secretário-Geral da Presidência da República
Chefe de Gabinete Militar
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
Chefe Gab. Pessoal Presidente da República

303.678,50
303.678,50
303.678,50
303.678,50
303.679,50

100
100
100
100
100

303.678,50
303.678,50
303.678,50
303.679,50
303.678,50

607,357,00
607,357,00
607,357,00
607,357,00
607,357,00

Secretários das Secretarias da PR

280.695,00

100

280.695,00

561.398,00

Secretário-Executivo
Subsecretário-Geral Secretaria-GerallPR
Secretários-Gerais do MRE

257.762,50
257.762,50
257.762,50

100
100
100

257.762,50
257.762;50
257.762,50

515.525,00
515.525,00
515.525,00

Denominação

Mensal
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ANEXO XIV DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Tribunal Marítimo

Denominação

Juiz-Presidente
Juiz

Vencimento
Mensal

%

Representação
Mensal

Gratificação

Retribuição
Mensal

155.178,78
155.178,78

190
175

294.839,68
271.562,86

35.914,56
35.914,56

485.933,02
462.656,20

ANEXO XV DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Funções de Confiança
Direção e Assessoramento Superiores (DAS)

Nivel

Vencimento

%

DAS-l
DAS-2
DAS-S

122.650,00
142.985,00
166.515,00
196.212,00
227.539,00
263.427,00

60
70
75
80
85
90

DAS-4
DAS-S

DAS-G

C,I

C,I

Representação

Retribuição

73.590,00
100.089,50
124.886,25
156.969,60
193.402,15
237.084,30

196.240,00
243.074,50
291.401,25
353.191,60
420.947,15
500.511,30

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília; 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.

1691
ANEXO XVI DA LEI N? 8.216, de 13.8.1991
Tabela de vencimentos aplicáveis aos servidores
do Ibama, Embratur e lncra
Nível Superior

Referência

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

151.149,00
162.693,27
174.237,54
185.781,81
197.326.08
208.870,35
220.414,62
231.958,99
243.503,16
255.047,43

01
02
03

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Classe Referência

A

B

22

C

23
24
25
26
27
28
29
30

NívelIntermediário Referência

Nivel Auxiliar

01
02
03

05
06
07
08
09
10

112.906,15
118.009,35
123.155,27
128.344,18
133.576,38
139.187,00
144.844,40
150.548,89
156.300,93
161.268,13

05
06
07
08
09
10

60.304,00
63.209,52
66.115,04
69.025,56
71.926,08
74.831,60
77.737,12
30.642,64
83.540,16
86.453,62

266.531,70
278.366,86
291.758,22
305.149,58
318.540,94
331.932,30
345.323,66
358.715,02
372.106,38
385.497,74

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

167.947,97
173.843,89
179.738,45
183.253,51
186.745,59
190.264,84
193.811,44
197.335,57
200.987,40
204.617,10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

89.359,20
92.264,72
95.170,24
98.075,36
100.991,28
103.886,80
106.782,32
109.697,84
112.603,36
115.508,88

395.541,26
405.584,78
415.228,50
425.671,82
435.715,34
445.758,86
455.802,38
465.845,90
475.889,42
485.933,00

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

208.274,85
21í.087,88
213.921,64
216.776,25
219.651,83
222.548,53
225.466,46
228.405,76
231.366,57
234.349,00

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

118.414,40
121.319,92
124.225,44
127.130,96
130.036,40
132.942,00
135.847,52
138.753,04
141.658,56
144.564,00

O,

O,
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ANEXO XVII DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Tabela de Vencimentos para Cargos Comissionados
aplicáveis aos servidores do lhama
Cargo

- Presidente
Assessor
Assistente Administrativo

2 -

Diretor
Assessor

Assistente Administrativo
3 - Procurador-Geral
Assessor
4 - Chefe de Gabinete
Assessor

Assistente Administrativo
5 -

6 7 -

8-

9

la
lL -

12 -

13 -

Auditor Chefe

Assessor
Chefe da Duvidaria
Assessor
Chefe da Ascom
Assessor
Coordenador-Geral da Coger
Assessor
Gestor de Programas Especiais
Coordenador
Gerente
Assistente Administrativo
Chefe de Departamento
Chefe de Divisão
Gerente
Superintendente
Assessor
Assessor Jurídico
Coordenador Estadual
Superintendente do JBRJ
Assessor
Assistente
Coordenador
Chefe de Campus
Chefe de Unidade
Chefe de Unidade 1
Assistente de Unidade
Chefe de Unidade 11
Chefe de Unidade 111

Vencimento

Gratificação

500.511,30
353.181,60
158.424,15
420.947,15
353.181,60
158.424,15
353.181,60
291.401,25
353.191,60
291.401,25
158.424,15
353.181,60
291.401,25
353.181,60
291.401,25
353.181,60
291.401,25
353.181,60
291.401,25
291.401,25
291.401,25
243.074,50
158.424,15
353.181,60
291.481,25
243.074,50
353.181,60
291.401,25
291.401,25
291.401,25
353.181,60
291.401,25
291.401,25
291.401,25
291.401,25

275.231,32
194.249,83
87.193,28
231.520,93
194.249,88
87.133,28
194.249,88
160.270,68
194.249,88
160.270,63
87.133,29
194.249,88
160.270,68
194.249,88
160.270,68
194.249,88
160.270,68
194.249,88
160.270,68
160.270,68
160.270,68
133.690,97
87.133,28
194.249,90
160.270,68
133.690,97
194.249,88
160.270,68
160.270,68
160.270,68
194.249.88
160.270,68
160.270,68
160.270,68
160.270,68

243.074,50
158.424,15
196.240,00
158.424,15

133.690,97
87.133,29
107.932,00
87.133,28

Obs.: O servidor designado para cargo comissionado poderá optar pelo vencimento do cargo efetivo acrescido da gratificação ou apenas pelo vencimento do cargo comissionado.
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ANEXO XVIII DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Tabela de Vencimentos para Cargos Comissionados
Aplicáveis aos Servidores do Instituto Brasileiro
de Turismo - Embratur
Cargo

Presidente
Assistente I
2 - Diretor

1 -

Diretor Adjunto

Assessor I
Assistente II
3 -

Chefe Gabinete

Assessor I
Assessor III
4 -

Assistente IV
Coordenador
Assessor I
Assistente IV

5 -

Auditor Chefe

6 -

Assistente IV
Procurador
Assistente IV

7 -

Chefe Comunicação Social

8

Assessor II
Assistente IV
Chefe Departamento

9

Assistente IV
Chefe Divisão

Assistente lU
10 11 12 -

Chefe Cebitur

Chefe Núcleo Apoio Administra.tivo
Chefe Centro Relações com Mercado

Vencimento

Gratificação

500.511,30
200.204,52
470.480,62
440.449,94
380.388,60
175.178,36
440.449,94
380.388,60
290.296,55
125.127,83
410.419,27
380.388,60
125.127,83
410.419,27
125.127,83
410.419,27
125.127,83
410.419,27
320.327,24
125.127,83
380.388,60
125.127,83
320.327,24
150.153,39
320.327,24
320.327,24
320.327,24

275.281,22
110.112,49
258.764,34
242.247,47
209.213,73
96.348,10
242.247,47
209.213,73
159.663,10
68.820,31
225.730,60
209.219,73
68.820,31
225.730,60
68.820,31
225.730,60
68.820,31
225.730,60
176.179,98
68.820,31
209.213,73
68.820,31
176.179,98
82.584,36
176.179,98
176.179,98
176.179,98

Obs.: O servidor designado para cargo comissionado poderá optar pelo vencimento do cargo efetivo acrescido da gratificação ou apenas pelo vencimento do cargo comissionado.
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ANEXO XIX DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991

Tabela de Vencimentos Aplicáveis aos Servidores
da Caixa de Financiamento Imobiliário
da Aeronáutica
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Tabelas de Cargos Comissionados
Cargos

Presidente
Diretor
Chefe do Gabinete Administrativo
Assessoria Jurídica
Assistente do Presidente
Chefe da Auditoria Interna
Chefe do Serviço de Processamento de Dados
Auditor Interno
Chefe de Divisão

Vencimento

Gratificações

335.763,36
302.230,94
268.609,93
268.609,93
235.077,94
268.609,93
235.077,94
235.077,94
235.071,94

134.305,36
90.668,59
90.565,27
90.565,27
70.549,90
90.569,27
70.549,80
70.549,80
70.549,80

Função Gratificada
Função

Gratificação

Chefe de Seção
Secretária do Presidente

60.446,48
40.326,65
30.222,89

Secretária do Diretor

ANEXO XX DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991

Tabela de Vencimentos
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho - Fundacentro
Referência

Nível Superior

01
02
03
04
05
06
07
08
09

143.255,88
148.986,11
154.945,55
161.143,37
167.589,10
174.292,66
181.264,36
189.421,25
197.945,20

Referência

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Nível Intermed.

79.454,48
82.632,66
85.937,96
89.375,48
92.950,51
96.668,52
100.535,26
104.556,67
109.784,50

Referência

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nível Auxiliar

54.593,00
56.220,55
57.917,50
59.655,00
61.644,65
63.287,98
65.186,61
67.142,21
69.156,48
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Referência

Nível Superior

Referência

Nível Intermed.

Referência

Nivel Auxiliar

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

206.852,73
216.161,10
225.888,34
236.053,31
246.675,70
257.776,10
270.664,90
284.198,14
298.400,04
313.328,44
328.994,86
345.444,60
362.716,83
380.852,67
399.895,30
419.890,06
440.884,56

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

115.273,72
121.037,40
127.089,27
133.443,73
140.115,91
147.121,70
154.477,78
162.201,66
170.311,74
178.227,32
187.768,68

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

71.231,17
73.368,11
75.569,15
77.936,22
80.171,30
82.576,48

197.157,11

21
22
23
24
25
26

24
25
26

206.333,00

20

85.053,73
87.604,59
90.232,73
92.939,71
95.727,90
98.589,73
101.557,'72

Tabela de Funções de Confiança
Funções

- Presidente
11 -

111

~

IV -

V VI

~

VII VIII -

Assessor do Presidente
Chefe da Asses. de Comunicação
Superintendente
Assessor do Superintendente
Chefe da Assessoria Jurídica
Chefe da Auditoria Interna
Secretário de Administração
Assessor do Secretário de Administração
Secretário Técnico
Assessor do Secretário Técnico
Gerente de Coordenação
Chefe de Coordenadoria
Chef~e Divisão
Delegado Regional
Delegado Estadual
Representante Regional

Vencimentos

Representação

263.427,00
166.515,00
166.515,00
227.539,00
166.515,00
166.515,00
166.515,00
196.212,00
142.385,00
196.212,00
142.985,00
166.515,00
142.985,00
122.650,00
192.212,00
166.515,00
142.985,00

237.084,30
124.886,25
124.886,25
193.409,15
124.886,25
124.886,25
124.886,25
156.969,60
100.089,50
156.969,60
100.089,50
124.886,25
100.089,50
73.590,00
156.969,60
124.886,25
100.089,50
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ANEXO XXI DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991

Tabela de Vencimentos Aplicáveis aos servidores
da Sudam - Suframa - Sudene
Grupo Ocupacional Categorias Funcionais

Serviços Administrativos

Classes

II

Agente de

Auxiliar de

Nível Superior

Nível Médio

A
B
C
D
E

195.855,37
207.606,71
220.063,10
233.266,91
247.262,87

112.906,15
116.293,36
119.782,10
123.375,61
127.076,84

80.842,73
83.268,05
85.766,12
88.339,04
90.989,20

57.884,77
59.621,34
61.409,96
63.252,28
65.149,86

41.446,48
42.689,73
43.970,69
45.289.79
46.648,42

F
G
H
I

276.934,47
277.204,11
311.163,52
329.833,33
349.623,38

142.326,09
150.865,62
159.917,61
169.512,61
179.643,78

95.538,73
98.404,83
101.356,99
104.397,75
107.529,64

68.407,35
70.459,57
72.573,33
74.750,59
76.993,07

48.980,67
50.450,25
51.963,77
53.522,72
55.128,36

370.351,03
381.461,61
392.905,49
404.692,71
416.833,54

195.854,86
207.606,22
220.060,96
233.266,34
247.262,29

112.906,15
116.293,28
119.782,08
123.375,61
127.076,84

80.842,73
83.267,97
85.766,02
88.322,69
90.989,20

57.884,75
59.621,32
61.409,96
63.252,28
65.149,85

J

III

Agente de

Referência

L
M
N

O

P

Serviços Adm.

Serv. Gerais Serviços Gerais
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Funções de Confiança
Cargo

Nível Hierárquico

valor/Gratíãcacao (Cr$)

1. Nível

2.
3.
4.
5.

Nível
Nível
Nível
Nível

428.444,00
385.599,60
364.177,40
342.755,20
321.333,00

1.
2.
3.
4.
5.

Nível
Nível
Nível
Nível
Nível

364.177,40
342.755,20
321.333,00
299.910,80
278.800,60

Direção
Intermediâria

1. Nível
2. Nível
3. Nível

51.413,29
34.275,52
17.137,76

Função de

1. Nível

Assessoramento

2. Nível
3. Nível

51.413,28
34.275,52
17.137,76

Direção
Superior

Assessoramento
Superior

ANEXO XXII DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991

Tabela de Escalonamento
Grupo

Função

Índice

IV

Supervisor

100

III

Assistente

150

Secretário Especialista

120

Auxiliar

100

11
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ANEXO XXIII DA LEI N? 8.216, DE 13.8.1991
Tabela de Vencimentos aplicáveis aos servidores das entidades:
IBPC, IBAC, BN, FCRB, FCP, LBA, FUNAI, FUNAC,
FUNDAJ, FAE, IBGE, IPEA e ENAP
Níveis

Classe

Padrão

Vencimento

Especial

III
II

485.933,00
432.372,26
384.717,15

I
IV
Superior

B

III
II

I

A

IV

214.563,17

III
II

190.814,25

I

c

III
II

I
IV

Médio

B

III
II

I
A

Auxiliar
A

169.871,54
151.149,00

206.333,00
194.016;:39
182.609,53

172.024,05
161.981,21
152.524,69
143.680,24

IV

135.235,69

III
II

127.340,52
119.906,33
112.906,15

I
B

342.313.70
304.593,95
271.012,75
241.141,77

IV

144.564,00

III
II

127.588,86
112.607,55

I

99.385,33

IV

87.715,65

III
II

77.416,20
68.326,09
60.304,00

I
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LEI N? 8.217, DE 27 DE AGOSTO DE 1991
Altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 8? Região e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O Tribunal Regional do Trabalho da 8? Região Belém (PA) passará a ser composto de doze juízes, com vencimentos e vantagens previstos na legislação em vigor. sendo oito
togados, de investidura vitalícia, e quatro classistas, de investidura temporária, representantes, respectivamente, dos empregadores e dos empregados.
Art. 2? Para atender à nova composição a que se refere o
artigo anterior, são criados um cargo de juiz togado, vitalício, a
ser provido pela promoção de Juiz Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento da Região, e dois cargos de juiz classista,
temporário, sendo um para representação dos empregados e outro para representação dos empregadores.
§ I? O provimento do cargo de juiz togado obedecerá ao
disposto no art. 115, inciso I, da Constituição Federal, e o provimento dos cargos de juiz classista ao seu inciso IH, combinado com o art. 684 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
§ 2? Haverá um suplente para cada juiz classista.
Art. 3? São criados no quadro permanente de pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 8? Região os cargos em comissão, os cargos de provimento efetivo e os encargos de representação de gabinete, constantes, respectivamente, dos Anexos
I, II e IIl, desta lei.
Art. 4? Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para
cargos em comissão do quadro de pessoal do tribunal, parentes
consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, de juízes em atividade ou aposentados há menos de cinco anos, exceto se integrantes do quadro funcional mediante concurso público.
Parágrafo único. O cargo em comissão de assessor de juiz
é privativo de bacharel em direito e será preenchido mediante
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.

1701
livre indicação do juiz, observada a vedação de que trata o
caput deste artigo.
Art. 5? A despesa decorrente da aplicação dessa lei correrá
à conta dos recursos orçamentários consignados à Justiça do
Trabalho da 8? Região.
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO I
(Art. 3? da Lei n:' 8.217 de 27 de agosto de 1991)
Tribunal Regional do Trabalho da 8? Região
Cargos de Provimento em Comissão
Grupo

Denominação

N'

Código

Direção e Assessoramento
Superiores Código
TRT-8?-DAS-lOO

Assessor de Juiz
Secretário de Turmas

04
02

TRT-8?-DA8-102.4

TRT-8~-DAS-I02.5

ANEXO II
(Art. 3? da Lei n? 8.217, de 27 de agosto de 1991)
Tribunal Regional do Trabalho da 8? Região
Cargos de Provimento Efetivo
Grupo

Categorias Funcionais

N'

Código

Atividade de Apoio
Judiciário Código TRT-8?-AJ-020

Técnico Judiciário
Auxiliar Judiciário
Agente de Segurança
Judiciária
Atendente Judiciário

05
03

TRT-8?-AJ -021
TRT-8?-AJ-023

03

TRT-8~-AJ-024

03

TRT -8? - AJ -025
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ANEXO III
(Art. 3? da Lei n? 8.217, de 27 de agosto de 1991)
Tribunal Regional do Trabalho da 8? Região
Encargos de Representação de Gabinete
Denominação

Total

Assistente

04

LEI N? 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991 1*)
Dispõe sobre impostos e contribuições
federais, disciplina a utilização de cruzados
novos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Do Imposto Sobre Produtos Industrializados
Art. I? Os valores do Imposto sobre Produtos Industrializados dos produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi) , de que
tratam os arts. I?, 2? e 3? da Lei n? 7.798111 , de 10 de julho de
1989, vigentes nesta data, fixados em cruzeiros, poderão ser alterados pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
tendo em vista o comportamento do mercado na comercialização
desses produtos.
§ I? A alteração de que trata este artigo poderá ser feita
até o limite que corresponder ao que resultaria da aplicação da
alíquota a que o produto estiver sujeito na T'ípi sobre o valor
tributável.
(*) V. Medida Provisória n? 298, de 29.7.1991 (pag. 1725 deste volume).

(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(4):1463, jul./ago. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.

1703
§ 2? Para efeito do parágrafo anterior, o valor tributável é
o preço normal de uma operação de venda, sem descontos ou
abatimentos, para terceiros que não sejam interdependentes ou
distribuidores, nem empresa interligada, coligada, controlada
ou controladora (Decreto-Lei n? 1.950121, de 14 de julho de 1982,
art. 10, § 2?, e Lei n? 6.'4Ó4(31, de 15 de dezembro de 1976, art.
243, §§ I? e 2?).

CAPiTULO II
Do Pagamento de Impostos e Contribuições
Art. 2? Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir do primeiro dia do mês de agosto de 1991, os pagamentos dos tributos e contribuições relacionados a seguir deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I ~ Imposto sobre Produtos Industrializados, até o quinto dia útil da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos
geradores;
II - Imposto de Renda retido na fonte:
a) até o segundo dia útil da semana subseqüente à da ocorrência dos fatos geradores, no caso de retenções incidentes sobre rendimentos decorrentes do trabalho, com ou sem vinculo
empregatício, e de aluguéis;
b) na data da remessa, no caso de rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior, quando ocorrer antes do prazo
previsto na alínea seguinte;
c) no segundo dia útil subseqüente ao de ocorrência do fato
gerador, nos demais casos, exceto nas hipóteses previstas no
art. 35 da Lei n? 7.713(4), de 22 de dezembro de 1988, e no art.2?,
§ I?, do Decreto-Lei n? 2.397(5), de 21 de dezembro de 1987.
III - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários:
(2)
(3)
(4)
(5)

Coleção
Coleção
Coleção
Coleção

das
das
das
das

Leis.
Leis.
Leis.
Leis.

Brasília,
Brasília,
Brasília,
Brasília,

(õlrl , jul./set. 1982.
(7):105, out.ldez. 1976.
(7):105, out./dez.1988.
(7):68, out.ldez. 1987.
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a) até o quinto dia útil da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores, no caso de aquisição de ouro. ativo
financeiro;
b) até o segundo dia útil seguinte àquele em que ocorrer cobrança ou registro contábil do Imposto, nos demais casos;
IV - Contribuições para o Finsocial, o PIS-Pasep e sobre
o açúcar e o álcool:
a) até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores, ressalvado o disposto na alínea seguinte;
b) até o quinto dia útil do segundo mês subseqüente ao da
ocorrência dos fatos geradores, em relação à parcela de atualízação da receita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) e respectivos juros.
Parágrafo único. Em se tratando de microempresas e de
empresas que tenham optado pela tributação do Imposto de
Renda com base no lucro presumido, a que se refere o art. 25,
serão observados os seguintes prazos:
I - até o último dia útil da quinzena subseqüente à da
ocorrência do fato gerador, no caso do inciso I do caput, deste
artigo;
II - até o último dia útil da semana subseqüente à da
ocorrência do fato gerador, no caso da alínea a do inciso II do
caput, deste artigo;
III - até-o último dia útil da quinzena seguinte ao mês de
ocorrência do fato gerador, no caso da alínea a do inciso IV do
caput, deste artigo.

CAPÍTULO III
Dos Débitos Para Com a Fazenda Nacional
Art. 3? Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza
para com a Fazenda Nacional, bem como para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidirão:
I - juros de mora equivalentes à Taxa Referencial Diária
(TRD) acumulada, calculados desde o dia em que o débito deveria ter sido pago, até o dia anterior ao do seu efetivo pagamento; e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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II - multa de mora aplicada de acordo com a seguinte tabela:
Dias transcorridos entre o
Multa aplicável
vencimento do débito e o dia
de seu pagamento
acima de 90 dias
40%
de 61 a 90 dias
30%
20%
de 46 a 60 dias
10%
de 31 a 45 dias
de 16 a 30 dias
3%
até 5 dias
1%
§ I? A multa de mora de débito vencido e não pago até o
último dia últil do décimo segundo mês do vencimento será cobrada com a incidência da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurada a partir do quinto mês do vencimento até o mês do pagamento.
§ 2? A multa de mora de que trata este artigo não incide
sobre o débito oriundo de multa de ofício.
Art. 4? Nos casos de lançamento de oficio nas hipóteses
abaixo, sobre a totalidade ou diferença dos tributos e contribuições devidos, inclusive as contribuições para o INSS, serão
aplicadas as seguintes multas:

I - de cem por cento, nos casos de falta de recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - de trezentos por cento, nos casos de evidente intuito
de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n? 4.502 161, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ I? Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à
intimação para prestar esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II passarão a ser de cento e cinqüenta por
cento e quatrocentos e cinqüenta por cento, respectivamente.
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica às infrações relativas ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

(6) Coleção das Leis Brasília, (7):152, out./dez. 1964.
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Art. 5? As multas a que se referem os incisos I, II e IIl do
art. 80 da Lei n:' 4.502, de 30 de novembro de 1964, passam a serde cem por cento, cento e cinqüenta por cento e quatrocentos e
cinqüenta por cento, respectivamente, se o contribuinte não
atender, no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos.
Art. 6? Será concedida redução de cinqüenta por cento da
multa de lançamento de ofício, ao contribuinte que, notificado,
efetuar o pagamento do débito no prazo legal de impugnação.
Parágrafo único. Se houver impugnação tempestiva, a redução será de trinta por cento se o pagamento de débito for efetuado dentro de trinta dias da ciência da decisão de primeira
instância.
Art. 7? Para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União, o débito será atualizado pelo BTN Fiscal, desde a data
do respectivo vencimento, até a data de extinção deste, e acrescido de juros de mora equivalentes à TRD acumulada, pelo prazo remanescente, até o primeiro dia do mês em que ocorrer a
inscrição, e de juros de mora equivalentes à Taxa Referencial
(TR), após essa data até a do pagamento, acrescido do encargo
legal de que tratam o art. I? do Decreto-Lei n? 1.025(71, de 21 de
outubro de 1969, o art. 3? do Decreto-Lei n? 1.569(81, de 8 de
agosto de 1977, na redação dada pelo art. 12 do Decreto-Lei n?
2.163(91, de 19 de setembro de 1984, e o art. 3? do Decreto-Lei n?
1.645(101, de 11 de dezembro de 1978.
Art. 8? Sobre os débitos de que trata este capítulo, quando parcelados, continuarão a incidir juros de mora, equivalentes
à TR ou à TRD, sobre o saldo devedor, conforme se trate, respectivamente, de débito inscrito ou não como Dívida Ativa da
União.
Parágrafo único No caso de parcelamento deferido até 31
de janeiro de 1991, o débito expresso em quantidade de BTN
Fiscal será convertido em cruzeiros, com base no valor do BTN
Fiscal de Cr$ 126,8621, observado o disposto neste artigo.
(7) Coleção das Leis Brasília, (7):764, out./dez. 1969.
(8) Coteçeo das Leis. Brasília, (5):11, jul./set. 1977.
(9) Coleçâa das Leis. Brasília, (5):19, jul./set. 1984.
(10) Coleção das Leis. Brasília. (7):25, out.ldez. 1978.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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CAPiTULO IV
Da Utilização de Cruzados Novos
Art. 9? Os cruzados novos depositados no Banco Central
do Brasil, de acordo com o disposto no art. 9? da Lei n?
8.0241111, de 12 de abril de 1990, poderão ser utilizados no pagamento total ou parcial:
I - de débitos, de qualquer origem ou natureza, vencidos
até 31 de dezembro de 1990, junto:
a) à Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa
da União, ajuizados ou não;
b) aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municipios e às
respectivas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e instituições financeiras públicas;

c) ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras
públicas federais, bem como às empresas públicas e às sociedades controladas direta ou indiretamente pela União;
d) ao Instituto Nacional de Seguro Social e às demais autarquias e fundações públicas federais;
e) ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
n - do preço de aquisição:
a) de bens imóveis da União, inclusive do domínio útil na
constituição de aforamento de terrenos de marinha;
b) de materiais inservíveis ou outros bens móveis, de propriedade da União;
c) de bens móveis ou imóveis, de propriedade das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia
mista e instituições financeiras públicas federais;
d) de bens móveis ou imóveis, de propriedade dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios ou de suas respectivas autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas
públicas e instituições financeiras públicas;
In - de saldos devedores, inclusive prestações mensais,
vencidas ou não, e encargos acessórios, decorrentes de financia(lI) Coleção das Leis.vBrastlia, 182(2, t.l):724, mar.labr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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mentos habitacioais, enquadrados ou não nas condições do Sistema Financeiro da Habitação, contraídos até 29 de junho de
1991, junto a instituições integrantes dos Sistemas Financeiros
Nacional ou da Habitação, inclusive na qualidade de agentes,
promotores.
§ I? O pagamento importará na transferência de titularidade dos cruzados novos, do devedor para credor ou alienante,
Os recursos permanecerão depositados no Banco Central do
Brasil até a respectiva conversão em cruzeiros, nos prazos previstos nos arts. 5?, 6? e 7? da Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990.
§ 2? As receitas provenientes da conversão de que trata o
parágrafo anterior serão, obrigatoriamente, aplicadas em títulos
públicos inegociáveis por, pelo menos, dois anos ou na redução
proporcional de dívida pública própria.

§ 3~ Nos casos a que se referem as alíneas c dos incisos I
e lI, o pagamento dependerá de autorização da assembléia geral
ou órgão equivalente.
§ 4? Na hipótese do parágrafo precedente, os cruzados novos poderão ser utilizados no pagamento total ou parcial de débitos vencidos até 31 de dezembro de 1990, junto aos entes referidos nas alíneas a, c, d, e e do inciso I.
§ 5? Nos casos a que se referem a alinea b do inciso 1 e a
alínea d do inciso lI, o pagamento dependerá de autorização na
competente lei estadual ou municipal ou, conforme o caso, da
assembléia geral de acionistas, ou órgão equivalente.

§ 6? Na hipótese do parágrafo anterior, os cruzados novos
poderão ser utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios, e respectivas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações públicas e instituições
financeiras públicas, no pagamento total ou parcial de débitos,
vencidos até 31 de dezembro de 1990, junto aos entes referidos
nas alíneas a, c, d e e do inciso I.
§ 7? Para os fins do disposto neste artigo, fica permitida a
transferência de titularidade de cruzados novos entre pessoas
físicas, entre pessoas físicas e jurídicas. entre pessoas jurídicas
atendidos os requisitos estabelecidos pelo Banco Central do
Brasil.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul.vago. 1991.
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§ 8? As perdas de capital verificadas nas transferências de
titularidade de que trata este artigo não são dedutíveis na apuração do lucro real.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 10. Os valores relativos a penalidades, constantes da
legislação em vigor. convertidos em cruzeiros, nos termos do
art. 21 da Lei n? 8.178 1121, de I? de março de 1991, ficam elevados em setenta por cento.
Parágrafo único. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá, mediante portaria. promover o arredondamento dos valores decorrentes da aplicação do disposto neste
artigo.
Art. 11. As pessoas jurídicas que, de acordo com o balanço encerrado em relação ao período-base imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquido superior a Cr$250.000.000,00
e utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal ficarão obrigadas, a partir do período-base de 1991, a manter, em meio magnético ou assemelhado, à disposição do Departamento da Receita Federal, os respectivos arquivos e sistemas durante o prazo
de cinco anos.
§ I? O valor referido neste artigo será reajustado, anualmente, com base no coeficiente de atualização das demonstrações financeiras a que se refere a Lei n? 8.200 (13 ), de 28 de junho
de 1991.
§ 2? O Departamento da Receita Federal poderá expedir
os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que
os arquivos e sistemas deverão ser apresentados.
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente
acarretará a imposição das seguintes penalidades:
(12) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):530, mar./abr. 1991.
(l3) Coleção das Leis. Brasília, 183(3):1087. maío/jun. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul.Zago. 1991.
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I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período, aos que não atenderem à forma em
que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos;
U - multa de cinco por cento sobre o valor da operação
correspondente, aos que omitirem ou prestarem incorretamente
as informações solicitadas;
UI - multa equivalente a Cr$30.000,00, por dia de atraso,
até o máximo de trinta dias, aos que não cumprirem o prazo estabelecido pelo Departamento da Receita Federal ou diretamente pelo Auditor-Fiscal, para apresentação dos arquivos e sistemas.

Parágrafo umco. O prazo de apresentação de que trata o
inciso UI deste artigo será de, no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual período pela autoridade solicitante,
em despacho fundamentado, atendendo a requerimento circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica.
Art. 13. A não apresentação dos arquivos ou sistemas até
o trigésimo dia após o vencimento do prazo estabelecido
equipara-se à inexistência da escrituração para fins de aplicação do disposto nos arts. 7? a 11 do Decreto-Lei n? 1.648(141, de
18 de dezembro de 1978, e legislação complementar, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no artigo anterior
ou de outras que sejam cabiveis.
Art. 14. A não apresentação, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real, do livro ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário (Livro Razão) implicará a imposição de multa
equivalente a Cr$30.000,00, por dia, até o máximo de trinta dias.
Parágrafo único. No caso da não apresentação do livro de
que trata este artigo até o trigésimo dia após o vencimento do
prazo estabelecido, aplicar-se-á o disposto no art. 13.
Art. 15. O pagamento da contribuição para o PIS-Pasep
relativa aos fatos geradores ocorridos nos meses de maio e junho de 1991 será efetuado até o dia cinco do mês de agosto do
mesmo ano.
(14) Coleção das Leis. Brasília, (7):30. out./dez. 1978.
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§ I? No caso de não pagamento da contribuição até a data
prevista neste artigo, o débito poderá .ser pago, sem multa, em
até doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, observado o seguinte:
a) nenhuma parcela poderá ser inferior a Cr$50.000,OO;
b) a primeira deverá ser paga até o último dia útil do mês
de agosto de 1991;
c) as demais serão pagas até o último dia útil dos meses
subseqüentes;
d) sobre os seus valores incidirão juros de mora equivalentes à TRD, desde o dia 5 de agosto de 1991, até o dia anterior ao
do efetivo pagamento de cada parcela.
§ 2? O pagamento da primeira parcela equivalerá a pedido
de parcelamento na forma do art. 11 do Decreto-Lei n? 3521151,
de 17 de junho de 1968, com a redação dada pelo art. I? do Decreto Lei n:' 6231161, de 11 de junho de 1969, considerando-se automaticamente deferido.
Art. 16. Na apuração do ganho de capital na alienação de
bens e direitos, efetuada a partir da vigência desta lei, a pessoa
física poderá utilizar, para efeito de correção do custo da aquisição:

I - o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), relativamente ao ano de 1990;
n - a variação do BTN, relativamente aos meses de janeiro e fevereiro de 1991; .
In - o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
a partir do mês de março de 1991.
Parágrafo único. Na falta de publicação do INPC, poderá
ser utilizado o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), publicado pela Fundação Getúlio Vargas.
Art. 17. Na apuração dos ganhos líquidos de que trata o
art. 18, inciso Il , da Lei n? 8.134(171, de 27 de dezembro de 1990,
é admitida a incidência da Taxa Referencial Diária (TRD) sobre
(15) Coleção das Leis. Brasília, (3):3, abr.Zjun. 1968.
(16) Coleção çJ.as Leis. Brasília, (3):85, abr./jun. 1969.
(17) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.l):3558. nov./dez. 1990.
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os custos de aquisição dos ativos negociados, da data de início
até a data imediatamente anterior à de liquidação da operação,
nos termos da legislação aplicável.
Art. 18. O Livro de Apuração do Lucro Real poderá ser
escriturado mediante a utilização de sistema eletrônico de processamento de dados, observadas as normas baixadas pelo Departamento da Receita Federal.
Art. 19. Em relação aos períodos-base anuais encerrados a
partir da vigência desta lei, a pessoa jurídica que apresentar lucro real ou arbitrado acima de Cr835.000.000,00 estará sujeita a
um adicional do imposto de renda calculado sobre a parcela que
exceder a essa quantia, às seguintes alíquotas:
I - cinco por cento sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que exceder a Cr835.000.000,OO até Cr870.000.000,OO;
II - dez por cento sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que exceder a Cr870.000.000,OO.
§ I? As alíquotas de que trata este artigo serão de dez e
quinze por cento, respectivamente, para os bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito. financiamento e investimento,
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários e empresas de arrendamento mercantil.
§ 2? O valor do adicional será recolhido integralmente como receita da União, não sendo permitidas quaisquer deduções.
§ 3? Os limites de que trata este artigo serão reduzidos,
proporcionalmente, quando o número de meses do período-base
for inferior a doze.
Art. 20. O custo de aquisição de bens do ativo permanente
não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o
bem adquirido tiver valor unitário não superior a Cr850.000,OO,
ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano.
Art. 21. O limite de que trata o inciso I do art. 22 da Lei
n? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo
art. 30 da Lei n? 8.134, de 27 de dezembro de 1990, passa a ser
de CrS70.000.000,OO.
Art. 22. A despesa operacional relativa às gratificações
pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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excluído o 13~ salário, não poderá exceder à importância anual
de CrS100.000,00 para cada um dos beneficiados.
Art. 23. O prejuízo no recebimento de créditos, quando de
valor inferior a CrS53.000,00 por devedor, poderá ser deduzido
como despesa operacional, após decorrido um ano de seu vencimento, independentemente de se terem esgotado os recursos para sua cobrança.
Art. 24. Os limites de receita bruta anual para as microempresas (Lei n? 7.256(181, de 27 de novembro de 1984) e para
as empresas poderem optar pelo lucro presumido (Lei n?
6.4681191, de 14 de novembro de 1977) passam a ser de
Cr$30.000.000,00 e de Cr$ 200.000.000,00, respectivamente.
Parágrafo único. Os limites de que trata este artigo serão
reduzidos, proporcionalmente, no caso de período-base inferior
a doze meses.
Art. 25. O salário-família é isento do imposto de renda.
Art. 26. Fica isenta do imposto de renda das pessoas físicas a correção monetária de investimentos calculada aos mesmos coeficientes da variação acumulada do INPC, desde que
seu pagamento ou crédito ocorra em intervalos não inferiores a
trinta dias.
Art. 27. O rendimento pago em cumprimento de decisão
judicial será considerado líquido do imposto de renda, cabendo à
pessoa física ou jurídica, obrigada ao pagamento, a retenção e
recolhimento do imposto de renda devido, ficando dispensada a
soma dos rendimentos pagos, no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:
I
juros e indenizações por lucros cessantes;
11 - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do
processo judicial, tais como serviços de engenheiro, médico,
contabilista, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
Art. 28. O pagamento pela pessoa jurídica do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro e do imposto de ren(18) Coleção das Leis. Brasília, (7):144, out./dez. 1984.
(19) Coleção das Leis. Brasília, (7):233, out./dez. 1977.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.

1714
da incidente na fonte sobre o lucro líquido, correspondentes a
período-base encerrado em virtude de incorporação, fusão, cisão
ou encerramento de atividades, deverá ser efetuado até o décimo dia subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.
Art. 29. O pagamento do imposto de renda nos casos de
saída definitiva do País e de encerramento de espólio deverá ser
efetuado na data prevista para a entrega da respectiva declaração de rendimentos.
Art. 30. O ceput. do art. 9? da Lei n? 8.177 1201, de I? de
março de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9? A partir de fevereiro de 1991, incidirão juros
de mora equivalentes à TRD sobre os débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, com a Seguridade
Social, com o Fundo de Participação PIS-Pasep, com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e sobre os
passivos de empresas concordatárias, em falência e de instituições em regime de liquidação extrajudicial, intervenção e administração especial temporária».
Art. 31. O art. 25 da Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de
1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 25. O imposto será calculado, observado o seguinte:
I - se o rendimento mensal for de até Cr$400.000,OO,
será deduzida uma parcela correspondente a Cr$120.000,OO
e, sobre o saldo remanescente incidirá a alíquota de dez
por cento;
II - se o rendimento mensal for superior a
Cr$400.000,OO, será deduzida uma parcela correspondente a
Cr$288.000,OO, e, sobre o saldo remanescente incidirá a
alíquota de vinte e cinco por cento.
§ I? Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto, poderão ser deduzidos:
a) Cr$1O.000,OO por dependente, até o limite de cinco
dependentes;
b) Cr$120.000,OO correspondentes à parcela isenta dos
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
(20) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):515, mar.labr. 1991.
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transferência para a reserva remunerada ou reforma pagos
pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios ou por qualquer pessoa jurídica
de direito público interno, a partir do mês em que O contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade;
c) o valor da contribuição paga, no mês, para a previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios; e
d) o valor da pensão judicial paga.
§ 2? As disposições deste artigo se aplicam aos pagamentos efetuados a partir de I? de agosto de 1991."
Art. 32. O inciso HI do art. 80 da Lei n? 4.502, de 30 de novembro de 1964, na redação que lhe foi dada pela alteração 22~
do art. 2? do Decreto-Lei n? 341 211, de 18 de novembro de 1966,
passa a vigorar com a seguinte redação:
«IH - multa básica de trezentos por cento do valor
do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido, quando
se tratar de infração qualificada, observado o disposto no
art. 86".

Art. 33. As multas de ofício de que trata esta lei, lançadas
com base em créditos tributários ou com base em contribuições
para o INSS, vencidos há mais de doze meses, serão acrescidas,
no ato do lançamento, do valor resultante da variação do INPC,
a partir do quinto mês do vencimento do crédito tributário ou
da contribuição até o mês do lançamento da multa.
Art. 34. As entidades beneficentes reconhecidas como de
utilidade pública ficam autorizadas a vender em feiras, bazares
e eventos semelhantes, com isenção dos tributos incidentes sobre a importação, mercadorias estrangeiras recebidas em doação de representações diplomáticas estrangeiras sediadas no
País, nos termos e condições estabelecidas pelo Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento.
Parágrafo único. O produto líquido da venda a que se refere este artigo terá como destinação exclusiva o desenvolvimento
de atividades beneficentes no País.
(21) Coleçao das Leis'. Brasília. (7):43, out./dez. 1966.
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Art. 35. Ficam suprimidos o inciso 111 e o § 3~ do art. 4~,
bem como os §§ 1~ e 2~ do art. 5~ da Lei n~ 8.178, de 1~ de março
de 1991.
Art. 36. Aos rendimentos relativos a Depósitos Especiais
Remunerados (DER), efetuados com recursos provenientes de
conversão de cruzados novos, aplica-se o mesmo tratamento tributário a que estão sujeitos os rendimentos de depósitos em cadernetas de poupança.
Art. 37. Aos atos praticados com base na Medida Provisória n~ 2971 221, de 28 de junho de 1991, e aos fatos jurídicos ocorridos no período de sua vigência aplicam-se as disposições nela
contidas.
Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 17 do Decreto-Lei n? 401(231, de 30 de dezembro de
1968, o § 2~ do art. 7~ da Lei n~ 7.713, de 22 de dezembro de
1988, o art. 57 da Lei n? 7.7991241, de 10 de julho de 1989 e os
arts. 34, 35 e 36 da Lei n~ 8.2121251, de 25 de julho de 1991.
Brasília, 29 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

LEI

N~

8.219, DE 29 DE AGOSTO DE 1991
Cria o Tribunal Regional do Trabalho
da 19? Região.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
(22) Coleção das Leis. Brasília, 183(3):1098, maio/jun. 1991.
(23) Coleção das Leis. Brasília, (7):77, out.ldez. 1968.
(24) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1470, jul./ago. 1989.
(25) V. pág. 1445 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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Art. I? É criado o Tribunal Regional do Trabalho da 19?
Região, que terá sede em Maceió (AL), com jurisdição em todo o
território do Estado de Alagoas.
Art. 2? O Tribunal Regional do Trabalho da 19? Região será composto de oito Juízes, com vencimentos e vantagens previstos na legislação em vigor, sendo seis Togados, de investidura vitalícia, e dois Classistas, de investidura temporária, representantes dos empregadores e dos empregados.
Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz Classista.
Art. 3? Os Juízes Togados serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:
I - quatro dentre Juízes do Trabalho Presidentes de
J untas de Conciliação e Julgamento em exercício na atual jurisdição da 6? Região, por antigüidade e por merecimento, alternadamente;
II - um dentre integrantes do Ministério Público do Trabalho, com mais de dez anos de carreira;
III - um dentre advogados de notório saber juridico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional.
§ I? O Tribunal Regional do Trabalho da 6? Região, ao
elaborar a lista tríplice, visando ao preenchimento. por merecimento, de vaga de Juiz Togado reservada a magistrado de carreira, que será encaminhada ao Poder Executivo, observará a
exigência do exercício da Presidência de Junta por dois anos e
estarem os candidatos na primeira quinta parte da lista de anti ~
güidade. Sendo insuficiente o número de Juízes nestas condições para elaboração de lista triplice completa, aos lugares remanescentes c~correrão os demais Juízes Presidentes de Juntas.
§ 2? A lista sêxtupla reservada a advogado militante será
elaborada pela Seccional da OAB do Estado de Alagoas.
§ 3? A lista sêxtupla correspondente ao Ministério Público
do Trabalho será elaborada sob a responsabilidade do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, a ela concorrendo integrantes do Ministério Público do Trabalho de todo o País.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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§ 4? Ao Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Região compete a elaboração das listas tríplices correspondentes às vagas
reservadas ao Ministério Público do Trabalho e advogado militante.

Art. 4? Os Juízes Classistas serão nomeados pelo Presidente da República, na forma prevista no art. 684 da Consolidação das Leis do Trabalho e inciso III do parágrafo único do art.
115 da Constituição Federal, dentre nomes constantes de listas
tríplices organizadas pelas diretorias das Federações e dos Sindicatos, inorganizados em Federações. com base territorial no
Estado de Alagoas.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 6~ Região, dentro de dez dias contados da publicação desta lei, convocará, por edital, as entidades sindicais mencionadas neste artigo, para que apresentem, no prazo de trinta
dias, listas tríplices, que serão encaminhadas pelo Tribunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo.
Art. 5? Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que
tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre o território da 19~ Região, poderão optar por sua permanência no
Quadro da 6~ Região.
§ I? A opção prevista neste artigo será manifestada por
escrito, dentro de trinta dias contados da publicação desta lei,
ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Região e
terá caráter irretratável.
§ 2? Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que optarem pela 6~ Região permanecerão servindo na região desmembrada, garantidos os seus direitos à remoção e promoção, à medida que ocorrerem vagas no Quadro da 6~ Região, observados
os critérios legais de preenchimento. Até a instalação oficial do
Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região, é permitida a permuta com Juiz Presidente de Junta em exercício no Estado de
Pernambuco.
§ 3? Os Juízes do Trabalho Substitutos da 6~ Região, no
prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, poderão
optar por ingressar no Quadro de Juízes do Trabalho Substitutos da 19~ Região, ocupando as vagas criadas no art. 13 desta
lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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§ 4? Na hipótese de ocorrência de vaga de Juiz Presidente
de Junta na Região desmembrada, no período compreendido entre a vigência desta lei e a instalação do novo Tribunal, o preenchimento será feito mediante promoção de Juiz do Trabalho
Substituto que integre os Quadros da 6? e da 19~ Regiões, observada a legislação em vigor.
Art. 6? O Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região terá a mesma competência atribuída aos Tribunais do Trabalho
pela legislação em vigor.
Art. 7? Todos os Juízes Togados e Classistas e respectivos suplentes tomarão posse conjuntamente, independentemente
da data da nomeação, perante o Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão preparatória de instalação
do novo Tribunal a se realizar na sede da Corte Regional, no
dia anterior à data designada para instalação oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 19~' Região.
§ I? Após a posse conjunta a que se refere o caput deste
artigo, na mesma sessão preparatória de instalação, os Juízes
integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região elegerão, em escrutínio secreto, sob a presidência do Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, os Juizes Presidente
e Vice-Presidente da Corte para o primeiro biênio, observadas
as recomendações da Lei Orgânica da Magistratura Nacional ou
do Estatuto da Magistratura a que se refere o art. 93 da Constituição Federal.
§ 2? Na impossibilidade de algum dos Juízes tomar posse
na data prevista. terá o prazo de trinta dias, prorrogável por
mais trinta, para fazê-lo, sob pena de perda do direito.
§ 3? A sessão preparatória e a sessão solene de instalação
serão realizadas com a presença dos Juízes que tomaram posse
no dia designado. Ausente o Juiz Classista titular, o respectivo

suplente assumirá o lugar.
§ 4? Na sessão solene de instalação do Tribunal Regional

do Trabalho, o Ministro Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho empossará os Juízes eleitos Presidente e Vice-Presidente da Corte.
Art. 8? O novo Tribunal aprovará o respectivo regimento
interno dentro de trinta dias contados da data de sua instalação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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§ I? Publicado o regimento interno nos trinta dias subseqüentes, é assegurado aos Juízes Togados dos dois Tribunais
Regionais de que trata esta lei, oriundos da mesma categoria,
permutarem entre si, desde que o requerimento conjunto seja
apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo acima referido.
§ 2? A permuta só terá eficácia se homologada pelo Pleno
dos dois Tribunais Regionais devendo as Certidões das Resoluções Administrativas ser remetidas ao Tribunal Superior do
Trabalho para fins de registro. Homologada a permuta, esta terá caráter irretratável.
§ 3? A antigüidade do Juiz na composição do Tribunal que
vier a integrar, na forma prevista no § I? deste artigo, será definida pelo regimento interno.

Art. 9? Até a data de instalação do Tribunal Regional do
Trabalho da 19? Região, fica mantida a atual competência do
Tribunal Regional do Trabalho da 6? Região.
§ I? Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 19? Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6? Região remeter-lhe-á todos 08 processos oriundos do território sob
jurisdição do novo Tribunal, que não tenham recebido visto do
Relator.
§ 2? Os processos que já tenham recebido visto do Relator
serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6? Região.
§ 3? A competência para o julgamento das Ações Rescisórias pertinentes a litígios oriundos do Estado de Alagoas decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6? Região com trânsito em julgado será do Tribunal Regional do Trabalho da 19?
Região, salvo as de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas
no Estado de Alagoas ficam transferidas, com os respectivos
servidores e acervo material, para o Tribunal Regional do Trabalho da 19? Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de Juízes de carreira, Juízes
Classistas e servidores.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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§ I? Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regional
do Trabalho da 6~ Região, a que se refere este artigo, ficam
transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região.
§ 2? Os Juízes de carreira, Juízes Classistas e servidores
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber vencimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6~
Região, até que o orçamento consigne ao Tribunal criado por es·
ta lei os recursos necessários ao respectivo pagamento.
§ 3? A investidura no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e titulos, ressalvadas outras formas legais de provimento de
cargos e as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração.
Art. 11. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 19~ Região, com retribuição pecuniária
prevista na Iegislacão em vigor, seis cargos de Juiz Togado e
dois de Juiz Classista.
Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou criados
na forma do art. 11 desta lei, ficam criados, no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região, com vencimentos e vantagens fixados pela le·
gislação em vigor, oito cargos de Juiz do Trabalho Substituto,
os cargos em Comissão constantes do Anexo I, os cargos efetivos constantes do Anexo II e a Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete, integrada por funções de Chefia e Assistência, constantes do Anexo III desta lei.
§ I? Os cargos e as funções constantes, respectivamente,
dos Anexos I e III desta lei serão providos após a instalação do
Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região, com sede em Maceió, no Estado de Alagoas, nos termos da legislação em vigor.
§ 2? Os valores das funções da Tabela de Gratificação de
Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Trabalho
da 19~ Região serão idênticos aos da mesma Tabela do Tribunal
Superior do Trabalho.
§ 3? Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da 19~
Região estabelecerá as atribuições das funções constantes do
Anexo III desta lei.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região,
dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação, abrirá
concurso público de provas e títulos para preenchimento das
vagas de Juiz do Trabalho Substituto, depois de satisfeito o
disposto no art. 5? desta lei.
Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas Juntas de
Conciliação e Julgamento, com jurisdição no território da 19~
Região da Justiça do Trabalho, poderão permanecer no Quadro
de Pessoal da 6~ Região, mediante opção escrita e irretratável,
manifestada ao Presidente do Tribunal respectivo, dentro do
prazo de trinta dias, contados da publicação desta lei.
Art. 15. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante ato do Presidente, tomar as medidas de natureza administrativa para instalação e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região.
Art. 16. As despesas iniciais de organização, instalação e
funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região
correrão à conta dos recursos orçamentários já consignados ao
Tribunal Superior do Trabalho pela Lei n:' 8.175 111, de 31 de janeiro de 1991, Programa de Trabalho 02.004.0013.5461 - Instalação de Tribunais Regionais do Trabalho.
Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para funções de gabinete, cargos em comissão ou funções gratificadas da administração do Tribunal parentes consangüíneos ou
afins, até o' terceiro grau, de Juízes em atividade ou aposentados há menos de cinco anos, exceto se integrantes do Quadro
Funcional, mediante concurso público.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):79. jan./fev. de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasilr Braeíha, 183(4):1501-1724, jul./ago. 1991.
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ANEXO I
Lei n? 8.219, de 29 de agosto de 1991.
Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
Cargos em Comissão
Denominação

Número

GrupO

01
01

Direção e
Assessoramento
Superiores código - TRT

OI
OI

_ 19~ - DAS 100

01
08
08
03
01

Código

Diretor-Geral da Secretaria
Secretário-Geral da Presidência
Secretário do Tribunal Pleno
Diretor da Secretaria
Administrativa
Diretor da Secretaria
Judiciária
Diretor de Serviço
Assessor de Juiz - Bacharel em
Direito
Assessor
Secretário da Corregedoria

TRT TRT TRT -

19~-DAS-I01.6

TRT -

19~-DAS-I01.5

19~-DAS·I01.6
19~-DAS·I02.5

TRT - 19? DAS-101.5
TRT - 19~-DAS-I01.4

TRT TRT TRT -

19~-DAS-I02.5

19~·DAS·102.5
19~-DAS-I01.5

ANEXO II
Lei n? 8.219, de 29 de agosto de 1991
Quadro Permanente de Pessoál da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 19~ Região (Estado de Alagoas)
Categorias Funcionais

Grupo

Numero

Código

Classes e Referências

Atividades de Apoio Judi-

ciário

-

19~-AJ-OZO

código TRT

-

Técnico Judiciário

42

A
B
Especial

NS-1O a NS-lS
NS-16 a NS-Zl
NS-22 a NS-25

TRT-19~-AJ-022

A

INívelSuperior)

B
Especial
Especial

NS·l0 a NS-15
NS·16a NS·21
NS-22 a NS·25
NI-24a NI-27
NI-2l:\ a NI-31
Nl-32a NI-35

A
B
Especial
A
B
Especial

NI-Z4 a NI-27
NI-2l:\ a NI-31
NI-32a NI·35
NI·Z4 a NI-27
NI-28a NI·31
NI-32a NI-35

TRT-19~-AJ-021

[Nível Superior)
Oficial de Justiça Avalia.

doe
Auxiliar Judiciário

01

62

TRT-19~-AJ.023

(Nível Intermediário)

A

8

Agente de Segurança Judiciária

15

TRT-19~-AJ-024

(Nível Intermediário)
Atendente Judiciário

30

TRT-19~-AJ-025

INívellnterrnediârio)
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Grupo

Categorias Funcionais

Números

Classes e Referências

Código

Outras
Atividades
de
Nível Superior - código
TRT·19~·NS·WO

Médico

Juízes

02

TRf.l9~·NS·901

A

NS·05axs-u

(Nivel Superior)

B
C
Especial

NS·12a NS·16
NS-17 a NS·21
NS-22 a NS-25

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Secretário Especializado
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

08
08
08
08
08

Diretoria-Geral

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Secretario Especializado
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

01
02
02
01
02

Secretaria do
Tribunal Pleno

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente Chefe

01
01
03

Secretaria da
Corregedoria

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Secretário Especializado
Auxiliar Especializado

01
01

08 (oito}

Secretaria
Administrativa

O!

01

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente Chefe
Secretário Especializado
Auxiliar Especializado

O!
O!

Secretaria
Judiciária

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Secretário Especializado
Auxiliar Especializado

01
01
01
01

8 (oito) Diretorias de Serviços

Assistentes Administrativos
Assistente Chefe

08
24
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01
01

MEDIDA PROVISORIA

MEDIDA PROVISÚRIA N? 298, DE 29 DE JULHO
DE 1991 (*1
Dispõe sobre impostos e contribuições
federais, disciplina a utilização de cruzados
novos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Do Imposto sobre Produtos Industrializados
Art. I? Os valores do Imposto sobre Produtos Industrializados dos produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), de que
tratam os arts. I?, 2? e 3? da Lei n? 7.798(11, de la de julho de
1989, vigentes nesta data, fixados em cruzeiros, poderão ser alterados pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
tendo em vista o comportamento do mercado na comercialização
desses produtos.
§ I? A alteração de que trata este artigo poderá ser feita
até o limite que corresponder ao que resultaria da aplicação da
alíquota a que o produto estiver sujeito na TIPI sobre o valor
tributável.
(*) Ver Lei n? 8.218, de 29.8.1991 (pág. 1702 deste volume).
(l) Coleção das Leis. Brasília,181(4):1463, jul./ago. 1989.
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§ 2? Para efeito do parágrafo anterior, o valor tributável é
o preço normal de uma operação de venda sem descontos ou
abatimentos. para terceiros que não sejam interdependentes ou
distribuidores, nem empresa interligada, coligada, controlada
ou controladora (Decreto-Lei n? 1.950(21, de 14 de julho de 1982,
art. lO, § 2?, e Lei n? 6.404 131, de 15 de dezembro de 1976, art.
243, §§ I? e 2?).

CAPÍTULO II
Do Pagamento de Impostos e Contribuições
Art. 2? Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir do primeiro dia do mês de agosto de 1991, os pagamentos dos tributos e contribuições relacionados a seguir, deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I - Imposto sobre Produtos Industrializados, até o quinto dia útil da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos
geradores;
II - Imposto de Renda Retido na Fonte:
ai até o primeiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência dos fatos geradores, no caso de retenções incidentes sobre rendimentos decorrentes do trabalho, com ou sem vínculo
empregatício;
bl na data da remessa, no caso de rendimentos de residentes ou domiciliados no, exterior, quando ocorrer antes do prazo
previsto na alínea seguinte;
c) no segundo dia subseqüente ao de ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
III - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativo a Títulos ou Valores Mobiliários:
a) até o quinto dia da quinzena subseqüente à de ocorrência
dos fatos geradores, no caso de aquisição de ouro, ativo financeiro;
bl até o segundo dia seguinte àquele em que ocorrer a cobrança ou o registro contábil do imposto, nos demais casos;
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):1, jul./set. 1982.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out.ldez. 1976.
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IV - Contribuições para o Finsocial, o PIS-Pasep e sobre
o Açúcar e o Álcool:
a) até o quinto dia do mês subseqüente ao de ocorrência
dos fatos geradores, ressalvado o disposto na alínea seguinte;
bl até o quinto dia do segundo mês subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores, em relação à parcela de atualização
da receita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(lNPC) e respectivos juros.

CAPÍTULO III
Dos Débitos para com a Fazenda Nacional
Art. 3? Sobre os débitos exigiveis de qualquer natureza
para com a Fazenda Nacional, incidirão:
I - juros de mora equivalentes à Taxa Referencial Diária
(TRDI acumulada, calculados desde o dia em que o débito devefia ter sido pago, até o dia anterior ao do seu efetivo pagamento; e
II - multa de mora aplicada de acordo com a seguinte tabela:
Dias transcorridos entre o
vencimento do débito e o
dia do seu pagamento.
acima de 90 dias
de 61 a 90 dias
de 46 a 60 dias
de 31 a 45 dias
de 16 a 30 dias
até 15 dias

Multa aplicável
40%
30%
20%
10%
3%
1%

Parágrafo único. A multa de mora de débito vencido e não
pago até o último dia útil do décimo segundo mês da data do
vencimento, será cobrada com a incidência da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPCI, apurada a partir do quinto mês do vencimento até a data de sua liquidação.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1725-1739, jul./ago. 1991.
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Art. 4? Nos casos de lançamento de ofício nas hipóteses
abaixo, sobre a totalidade ou diferença dos tributos e contribuições devidos, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de cem por cento, nos casos de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - de trezentos por cento, nos casos de evidente intuito
de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n? 4.5021 41, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ I? Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à
intimação para prestar esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II passarão a ser de cento e cinqüenta por
cento e quatrocentos e cinqüenta por cento, respectivamente.
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica às infrações relativas ao Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 5? As multas a que se referem os incisos I, II e III do
art. 80 da Lei n? 4.502, de 30 de novembro de 1964, passam a ser
de cem por cento, cento e cinqüenta por cento e quatrocentos e
cinqüenta por cento, respectivamente, se o contribuinte não
atender, no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos.
Art. 6? Será concedida redução de cinqüenta por cento da
multa de lançamento de ofício ao contribuinte que, notificado,
efetuar o pagamento do débito no prazo legal de impugnação.

Parágrafo único. Se houver impugnação tempestiva, a redução será de trinta por cento se o pagamento do débito for efetuado dentro de trinta dias da ciência da decisão de primeira
instância.

Art. 7? Para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União, o débito será atualizado pelo BTN Fiscal desde a data
do respectivo vencimento até a data de extinção desta e acrescido da TRD acumulada pelo prazo remanescente até o primeiro
dia do mês em que ocorrer a inscrição, e da Taxa Referencial
(TR), após essa data até a do pagamento, acrescido do encargo
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):152, out.ldez. 1964.
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legal de que tratam o art. I? do Decreto-Lei n? 1.025151, de 21 de
outubro de 1969, o art. 3? do Decreto-Lei n? 1.569161, de 8 de
llgosto de 1977, na redação dada pelo art. 12 do Decreto-Lei n?
2.163171, de 19 de setembro de 1984, e o art. 3? do Decreto-Lei n?
1.645181, de 11 de dezembro de 1978.
Art. 8? Sobre os débitos de que trata este capítulo, quando parcelados, continuará a incidir a TR ou TRD sobre o saldo
devedor, conforme se trate, respectivamente, de débito inscrito
ou não como Dívida Ativa da União.
Parágrafo único. No caso de parcelamento deferido até 31
de janeiro de 1991, o débito expresso em quantidade de BTN
Fiscal será convertido em cruzeiros, com base no valor do BTN
Fiscal de Cr$ 126,8621, observado o disposto neste artigo.
CAPÍTULO IV
Da Utilização de Cruzados Novos
Art. 9? Os cruzados novos depositados no Banco Central
do Brasil, de acordo com o disposto no art. 9? da Lei n? 8.024191,
de 12 de abril de 1990, poderão ser utilizados no pagamento total ou parcial:
I - de débitos, de qualquer origem ou natureza, vencidos
até 31 de dezembro de 1990, junto:
a) à Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa
da União, ajuizados ou não;
b) aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às
respectivas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e instituições financeiras públicas;
c) ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras
públicas federais, bem como às empresas públicas e às sociedades controladas direta ou indiretamente pela União;
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):746, out./dez. 1969.

(6) Coleçeo das Leis. Brasília, (5);11, jul./set. 1977.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (5):19, jul./set. 1984.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out./dez. 1978.
(9) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.ll:724, mar.labr. 1990.
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d) ao Instituto Nacional de Seguro Social e às demais autarquias e fundações públicas federais; e
e) ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
n - do preço de aquisição:
a) de bens imóveis da União, inclusive do domínio útil na
constituição de aforamento de terrenos de marinha;
bj de materiais inservíveis ou outros bens móveis, de propriedade da União;
c) de bens móveis ou imóveis, de propriedade das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia
mista e instituições financeiras públicas federais;
d) de bens móveis ou imóveis, de propriedade dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios ou de suas respectivas autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas
públicas e instituições financeiras públicas;
In - de saldos devedores, inclusive prestações mensais,
vencidas ou não, e encargos acessórios, decorrentes de financiamentos habitacionais, enquadrados ou não nas condições do
Sistema Financeiro da Habitação, contraidos até 29 de junho de
1991, junto a instituições integrantes dos Sistemas Financeiros
N acionaI ou da Habitação, inclusive na qualidade de agentes
promotores.
§ I? O pagamento importará a transferência de titularidade dos cruzados novos, do devedor para o credor ou alienante.
Os recursos permanecerão depositados no Banco Central do
Brasil, até a respectiva conversão em cruzeiros, nos prazos previstos nos arts. 5?, 6? e 7? da Lei n? 8.024, de 1990.
§ 2~ Nos casos a que se referem as alíneas c dos incisos I
e n, o pagamento dependerá de autorização da assembléia geral
ou órgão equivalente.
§ 3? Na hipótese do parágrafo precedente, os cruzados novos poderão ser utilizados no pagamento total ou parcial de débitos vencidos até 31 de dezembro de 1990, junto aos entes referidos nas alíneas a, c, d e e do inciso I.
§ 4? Nos casos a que se referem a alínea b do inciso I e a
alínea d do inciso Il , o pagamento dependerá de autorização na
competente lei estadual ou municipal ou, conforme o caso, da
assembléia geral de acionistas, ou órgão equivalente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1725-1739, jul./ago. 1991.
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§ 5? Na hipótese do parágrafo anterior, os cruzados novos
poderão ser utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios, e respectivas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações públicas e instituições
financeiras públicas, no pagamento total ou parcial de débitos,
vencidos até 31 de dezembro de 1990, junto aos entes referidos
nas alíneas a, c, d e e do inciso I.
§ 6? Para os fins do disposto neste artigo, fica permitida a
transferência de titularidade de cruzados novos entre pessoas
físicas ou entre pessoas físicas e jurídicas, atendidos os requisitos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
§ 7? As perdas de capital verificadas nas transferências de
titularidade de que trata este artigo não são dedutíveis na apuração do lucro real.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 10. Sobre os débitos de qualquer natureza para com a
Seguridade Social incidirá a TRD acumulada calculada desde o
dia em que o débito deveria ter sido pago até o dia anterior ao
do seu efetivo pagamento, sem prejuízo da aplicação de multa
prevista na legislação de regência.
Art. 11. Os valores relativos a penalidades, constantes da
legislação em vigor. convertidos em cruzeiros, nos termos do
art. 21 da Lei n? 8.178 1101, de I? de março de 1991, ficam elevados em setenta por cento.
Parágrafo único. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá, mediante portaria, promover o arredondamento dos valores decorrentes da aplicação do disposto neste
artigo.
Art. 12. As pessoas jurídicas que, de acordo com o balanço encerrado em relação ao período-base imediatamente anterior, possuírem patrimônio liquido superior a Cr$250.000.000,00
e utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou
(10) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):530, mar./abr. 1991.
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elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficarão
obrigadas a manter em meio magnético ou assemelhado, à disposição do Departamento da Receita Federal. os respectivos registros, arquivos e sistemas operacionais, até que ocorra a extinção do direito de a Fazenda Nacional constituir os créditos
relativos aos tributos e contribuições decorrentes das operações
a que se referem.
§ I? O Ministro da Economia. Fazenda e Planejamento.
com base em critérios vinculados à racionalidade e à capacidade
de fiscalização. poderá reduzir ou aumentar, em até cinqüenta
por cento. o limite do valor do patrimônio líquido. bem como reduzir o prazo de manutenção, nas hipóteses que especificar.
§ 2? O Departamento da Receita Federal poderá expedir
os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que
os registros, respectivos arquivos e sistemas operacionais deverão ser apresentados.
Art. 13. A inobservância do disposto no artigo precedente
acarretará a imposição das seguintes penalidades:
I - multa de um por cento do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período, aos que não atenderem à forma em
que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos;
U - multa de dez por cento sobre o valor da operação
correspondente. aos que omitirem ou prestarem incorretamente
as informações solicitadas;
UI - multa equivalente a Cr8100.000.00. por dia de atraso
até o máximo de trinta dias. aos que não cumprirem o prazo estabelecido. pelo Departamento da Receita Federal ou diretamente pelo Auditor-Fiscal. para apresentação dos registros. respectivos arquivos e sistemas operacionais.

Parágrafo único. O prazo de apresentação de que trata o
inciso UI deste artigo será de, no mínimo. vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual período pela autoridade solicitante,
em despacho fundamentado, atendendo a requerimento circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica.
Art. 14. A não apresentação dos registros. respectivos arquivos ou sistemas operacionais até o trigésimo dia após o vencimento do prazo estabelecido equipara-se à inexistência de escrituração para fins de aplicação do disposto nos artigos 7? a 11
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do Decreto-Lei n? 1.648(111, de 18 de dezembro de 1978, e legislação complementar, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas no artigo anterior ou de outras que sejam cabíveis.
Art. 15. A não apresentação, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real, do livro ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário (Livro Razão), implicará a imposição de multa
equivalente a Cr$100.000,OO, por dia, até o máximo de trinta
dias.
Parágrafo único. No caso da não apresentação do livro de
que trata este artigo, até o trigésimo dia após o vencimento do
prazo estabelecido, aplicar-se-á o disposto no art. 13.
Art. 16. O pagamento da contribuição para o PIS-Pasep
relativa aos fatos geradores ocorridos nos meses de maio e junho de 1991, será efetuado até o dia cinco do mês de agosto do
mesmo ano.
§ I? No caso de não pagamento da contribuição até a data
prevista neste artigo, o débito poderá ser pago, sem multa, em
até doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, observado o se~
guinte:
a) nenhuma parcela poderá ser inferior a Cr$50.000,OO;
b) a primeira deverá ser paga até o último dia útil do mês
de agosto de 1991;
c) as demais serão pagas até o último dia útil dos meses
subseqüentes;
d) sobre os seus valores incidirá a TRD desde o dia 5 de
agosto de 1991, até o dia anterior ao do efetivo pagamento de cada parcela.
§ 2? O pagamento da primeira parcela equivalerá a pedido
de parcelamento na forma do art. 11 do Decreto-Lei n? 3521 121,
de 17 de junho de 1968, com a redação dada pelo art. I? do
Decreto- Lei n? 6231131, de 11 de junho de 1969, considerando-se
automaticamente deferido.
(11) Coleção das Leis. Brasília, (7):30. out./dez. 1978.
(12) Coleção das Leis. Brasília, (3):3. abri/jun. 1968.
(13) Coleção das Leis. Brasília, (3):85, abr .Ijun. 1969.
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Art. 17. Na apuração do ganho de capital na alienação de
bens e direitos efetuada a partir da vigência desta medida provisória, a pessoa física poderá utilizar, para efeito de correção
do custo da aquisição:
I - o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). relativamente ao ano de 1990;
II - a variação do BTN, relativamente aos meses de janeiro e fevereiro de 1991;
III - o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IN PC).
a partir do mês de março de 1991.
Art. 18. Na apuração dos ganhos líquidos de que trata o
art. 18, inciso II da Lei n? 8.1341141, de 27 de dezembro de 1990, é
admitida a incidência da Taxa Referencial Diária (TRD) sobre
os custos de aquisição dos ativos negociados, da data de início
até a data imediatamente anterior à de liquidação da operação,
nos termos da legislação aplicável.
Art. 19. O Livro de Apuração do Lucro Real poderá ser
escriturado mediante a utilização de sistema eletrônico de processamento de dados, observadas as normas baixadas pelo Departamento da Receita Federal.
Art. 20. Em relação aos períodos-base anuais encerrados a
partir da vigência desta medida provisória, a pessoa jurídica
que apresentar lucro real ou arbitrado acima de Cr$30.000.000.00
estará sujeita a um adicional do imposto de renda calculado sobre a parcela que exceder a essa quantia, às seguintes alíquotas:
I - cinco por cento sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que exceder a Cr$30.000.000,00 até Cr$60.000.000,OO;

II - dez por cento sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que exceder a Cr$60.000.000,00.
§ I? As alíquotas de que trata este artigo serão de dez e
quinze por cento, respectivamente, para os bancos comerciais,
banco de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas eco(14) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.l):3558, nov./dez. 1990.
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nômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento,
sociedades de crédito imobiliário. sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários e empresas de arrendamento mercantil.
§ 2? O valor do adicional será recolhido integralmente como receita da União, não sendo permitidas quaisquer deduções.
§ 3? O disposto neste artigo não se aplica ao lucro da exploração da atividade rural de que trata o art. 12 da Lei n?
8.0231151, de 12 de abril de 1990.
§ 4? Os limites de que trata este artigo serão reduzidos
proporcionalmente quando o número de meses do período-base
for inferior a doze.

Art. 21. O custo de aquisição de bens do ativo permanente
não poderá ser deduzido como despesa operacional salvo se o
bem adquirido tiver valor unitário não superior a CrS50.000,00,
ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano.
Art. 22. O limite de que trata o inciso I do art. 22 da Lei
n? 7.713 1161, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 30 da Lei n? 8.134, de 27 de dezembro de 1990, passa a ser
de CrS60.000.000,00.
Art. 23. A despesa operacional relativa às gratificações
pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem,
excluído o 13? salário, não poderá exceder à importância anual
de CrS100.000,00 para cada um dos beneficiados.
Art. 24. O prejuízo no recebimento de créditos, quando de
valor inferior à CrS50.000,00 por devedor, poderá ser deduzido
como despesa operacional após decorrido um ano de seu vencimento, independentemente de terem se esgotado os recursos para sua cobrança.
Art. 25. Os limites de receita bruta anual para as microempresas (Lei n? 7.2561171, de 27 de novembro de 1984) e para
(15) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1l:718, mar./abr. 1990.
(16) Coleção das Leis, Brasília, (7):105, out.ldez. 1988.
(17) Coleção das Leis, Brasília, (7):144, out./dez. 1984.
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a opção pelo lucro presumido (Lei n? 6.468 1181, de 14 de novembro de 1977) passam a ser de CrS18.000.000,OO e de
CrS180.000.000,OO, respectivamente.
Parágrafo único. Os limites de que trata este artigo serão
reduzidos proporcionalmente no caso de período-base inferior a
doze meses.
Art. 26. O salário-família é isento do imposto de renda_
Art. 27. Fica isenta do imposto de renda das pessoas físicas a correção monetária de investimentos calculada aos mesmos coeficientes da variação acumulada do INPC, desde que
seu pagamento ou crédito ocorra em intervalos não inferiores a
trinta dias.
Art. 28. O rendimento pago em cumprimento de decisão
judicial, através de cartório de juízo onde ocorrer a execução da
sentença, será considerado liquido do imposto de renda, cabendo à pessoa física ou jurídica. obrigada ao pagamento, a retenção e recolhimento do imposto de renda devido, ficando dispensada a soma dos rendimentos pagos, no mês, para aplicação. da
alíquota correspondente, nos casos de:
juros e indenizações por lucros cessantes;
I
II - honorários advocatícios;
III - remunerações pela prestação de serviços no curso do
processo judicial, tais como serviços de engenheiro, médico,
contabilista, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, fica
dispensada, para fins de aplicação da alíquota, a soma dos pagamentos feitos, no mês, a um mesmo beneficiário.
Art. 29. O pagamento pela pessoa jurídica do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro e do imposto de renda incidente na fonte sobre o lucro líquido, correspondentes a
período-base encerrado em virtude de incorporação, fusão, cisão
ou encerramento de atividades, deverá ser efetuado até o décimo dia subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.
(18) Coleção das Leis. Brasília. (7):233, out.l dez. 1977.
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Art. 30. O pagamento do imposto de renda nos casos de
saída definitiva do País e de encerramento de espólio deverá ser
efetuado na data prevista para a entrega da respectiva declaração de rendimentos.
Art. 31. O ceput: do art. 9? da Lei n? 8.177 1191, de I? de março de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9? A partir de fevereiro de 1991, incidirá a TRD
sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacionai, com a Seguridade Social, com o Fundo de Participação PIS·Pasep, com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) e sobre os passivos de empresas concordatárias, em falência e de instituições em regime de Iiquidação extrajudicial, intervenção e administração especial
temporária..
Art. 32. O art. 25 da Lei n? 7.713, de 22 de dezembro de
1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 25. O imposto será calculado observado o seguinte:
I - se o rendimento mensal for de até Cr$400.000,00,
será deduzida uma parcela correspondente a Cr$120.000,00
e sobre o saldo remanescente incidirá a aliquota de dez por
cento;
11 - se o rendimento mensal for superior a
Cr$400.000,00, será deduzida uma parcela correspondente a
Cr$288.000,00 e sobre o saldo remanescente incidirá a
alíquota de vinte e cinco por cento.
§ I? Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto, poderão ser deduzidos:
a) Cr$10.000,00 por dependente, até o limite de cinco
dependentes;
b) Cr$120.000,00 correspondente à parcela isenta dos
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios ou por qualquer pessoa jurídica
(19) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):515, mar.vabr. 1991.
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de direito público interno, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade;
c) valor da contribuição paga, no mês, para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios; e
d) o valor da pensão judicial paga.
§ 2? As disposições deste artigo se aplicam aos pagamentos efetuados a partir de I? de agosto de 1991.»
Art. 33. A Lei n? 8.018( 201, de 11 de abril de 1990, passa a
vigorar com as seguintes modificações:
«

.

Art. 2? Os detentores dos Certificados de Privatização terão direito a utilizá-los como pagamento na aquisição
de bens e direitos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. A utilizaçâo de Certificados de Privatização poderá ser limitada à aquisição de ações de empresas do setor público, em leilões convocados especificamente para essa finalidade. a critério da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestat.ização.
Art. 3? O valor nominal dos Certificados de Privatização será atualizado pela Taxa Referencial Diária (TRD).
Art. 4? No dia 16 de março de 2.000, o Tesouro N acionai resgatará a diferença entre o valor total dos Certificados de Privatização emitidos e o valor total de aquisição
dos bens e direitos ofertados no âmbito do Programa N acionai de Desestatização ,
Parágrafo único. Para efeito do cômputo da diferença, incidirá a TRD ocorrida até a data do resgate dos Certificados de Prívatização, e contada desde:
a) a data da sua emissão, para os Certificados de Privatiz.ação;
b) a data das respectivas liquidações, para os bens e
direitos alienados .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

(20) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):703, mar.yabr. 1990.
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Art. 34. O inciso UI do art. 80 da Lei n? 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Hl - multa básica de trezentos por cento do valor
do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido, quando
se tratar de infração qualificada, observado o disposto no
art. 86.»

Art. 35. O disposto no parágrafo único do art. 3? aplica-se
às multas de que trata esta medida provisória.
Art. 36. Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 37. Revoga-se o art. 17 do Decreto-Lei n? 4011211, de 30
de dezembro de 1968, o § 2? do art. 7? da Lei n? 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, e o art. 57 da Lei n? 7.7991221, de 10 de julho
de 1989.
Brasília, 29 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Mercilio Marques Moreira

(21) Coleção das Leis. Brasília, (7):77, out./dez. 1968.
(22) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1470, jul./ago. 1989.
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DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, I? Vice-Presidente, no exercicio da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 168, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Cidade Jandáia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Jandáia do Sul, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 85,
de 17 de julho de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Cidade Jandáia Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de J andáia do Sul, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publ icação.
Senado Federal, 8 de agosto de 1991.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
I? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1741-1743, jul./ago. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, 1? Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGlSLATIVO N? I69, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Musical FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de
Campo Mourão, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 124,
de 11 de agosto de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Musical FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão SOnora em freqüência modulada, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 8 de agosto de 1991.
SENADOR ALEXANDRE COSTA
I? Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGlSLATIVO N? 170, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Empreendimentos de Radiodifusão Embalo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de ltaocara, Estado do
Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato- a que se refere a Portaria n? 28,
de 1? de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das ComuniCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1741-1743, jul./ago. 1991.
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cações, que outorga permissão à Empreendimentos de Radiodifusão Embalo Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Itaocara, Estado do Rio de J aneíro.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 13 de agosto de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 171, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Atlântída FM de Caxias do Sul Ltde.
para explorar serviço de redioâitueeo sonora na Cidade de Caxias do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria n~ 60,
de 26 de junho de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Atlântida FM de Caxias
do Sul Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 13 de agosto de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1741-1743, jul./ago. 1991.

RESOLUÇOES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e. eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, Item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 27, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir 9.081.763.493 Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo - Série Especial (BTSP·E) em
substituição a
93.117.950 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de São Paulo (LFTP), venciveis
em 15.06.91 e sujeitas ao disposto na Lei n~
8.024. de 12.04.90.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É o Governo do Estado de São Paulo autorizado,
nos termos dos artigos 4? e 8? da Resolução n? 58, de 1990, do
Senado Federal, a emitir 9.081.763.493 Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo - Série Especial (BTSP-E).
§ I? A emissão dos BTSP-E destina-se à substituição de
93.117.950 Letras Financeiras do Estado de São Paulo (LFTP),
venciveis em 15.06.91.
§ 2? As LFTP substituidas constituem objeto de operações compromissadas em 13.03.90, conforme Lei n? 8.024, de
12.04.90.

Art. 2? As condições financeiras da emissão dos BTSP-E
são as seguintes:
a) quantidade: 9.081.763.493 BTSP-E;
b) modalidade: nominativa-transferível;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1745-1756, jul./ago. 1991.
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c) rendimento: igual à remuneração dos saldos em cruzados
novos, transferidos ao Banco Central do Brasil, na forma da
Lei n? 8.024, de 12.04.90;
di prazo: de 18 a 29 meses;
e) valor nominal: CrS1,00;
f) características dos títulos a serem emitidos:
Vencimento
16.09.91
16.10.91
18.11.91
16.12.91
16.01.92
17.02.92
16.03.92
20.04.92
18.05.92
16.06.92
16.07.92
16.08.92
Total

Quantidade
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.629
9.081. 763.493

Data-base
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03..90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90

Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1 de julho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 28, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a elevar, temporariamente, o Limite da sua dívida mobiliária, tornando
possível a contratação de empréstimo equivalente a CrS14.S00.000.000,OO (quatorze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros),
junto ao Banco do Brasil S.A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1745-1756, jul.Zago. 1991.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos dos arts. 4? e 6? da Resolução n? 58, de 1990, do
Senado Federal, a contratar empréstimo equivalente a
CrS14.500.000.000,OO (quatorze bilhões e quinhentos milhões de
cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., destinado a servir como contrapartida estadual aos recursos originários da União, para o empreendimento denominado «Acesso Norte da Cidade do
Rio de Janeiro».
Parágrafo único.
são as seguintes:

As condições financeiras do empréstimo

I - valor: CrS14.500.000.000,OO (quatorze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros);
II - prazo da operação: até junho de 1992, admitida, se for
o caso, a prorrogação por período de trinta dias, até a efetiva
transferência dos recursos pelo Tesouro Nacional;
III - taxa de juros: 9% a.a., podendo ser capitalizados, em
caráter excepcional, para pagamento juntamente com o principal;

IV - ajuste monetário: não só o saldo devedor do empréstimo, mas, também, as parcelas do crédito a liberar - cujos desembolsos estão previstos a partir de dezembro de 1991 - serão
atualizados monetariamente pela Taxa Referencial;
V - garantias: cessão do produto de arrecadação do pedágio a ser cobrado na primeira etapa da Linha Vermelha, ou de
outra receita que venha a substituí-lo.
Art. 2? O limite para o dispêndio anual da dívida consolidada do Estado do Rio de Janeiro é elevado, em caráter excepcional, conforme definido pelo inciso II do art. 3? da Resolução
n? 58, de 1990, do Senado Federal, ano a ano, até os seguintes
valores:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1745-1756, jul./ago. 1991.
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Exercício

Limite (art. 3?, RSF 58/90)
em Crs milhões

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

99.806,5
102.937,2
108.567,6
110.032,3
107.835,0
163.758,1
105.560,7
104.666,3
104.134,1
103.478,8

Art. 3?

Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Senado Federal, 1 de julho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 29, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar, sob a forma de relending,
com aval da União, empréstimo em moeda
estrangeira no
valor de
até
US$
92,018,000.00 (noventa e dois milhões e dezoito mil dólares norte-americanos) junto ao
Banco do Brasil S.A.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1? O Governo do Estado da Paraíba, nos termos da
Resolução n? 96, de 1989, alterada pela Resolução n? 95, de 1990,
está autorizado a contratar operação de relending, com aval da
União, no valor de até US$92,0l8,OOO.00 (noventa e dois milhões
e dezoito mil dólares norte-americanos) junto ao Banco do Brasil S.A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1745-1756, jul./ago. 1991.
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Art. 2?
exercida no
Art. 3?
blicação.
Senado

A autorização de que trata esta resolução será
prazo de doze meses a contar de sua publicação.
Esta resolução entra em vigor na data de sua puFederal, 1 de julho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 30, DE 1991 (*1
Autoriza operação de relending envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica
(Embraer) e o Banco do Brasil S.A.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. i? É autorizada, na forma da Resolução n? 96, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada pela Resolução n? 49, de 19 de outubro de 1990, a operação de relendíng envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e o
Banco do Brasil S.A., mediante utilização de recursos depositados no Banco Central do Brasil (Bacen), no valor de
US$407,000,000.00 (quatrocentos e sete milhões de dólares norteamericanos), destinados ao pagamento de compromissos vencidos no exterior e pagamento de operações financeiras.
Art. 2? A operação de crédito autorizada no art. i? deverá
obedecer às seguintes condições:
a) valor: US$407,000,000.00 (quatrocentos e sete milhões de
dólares norte-americanos);
b) juros: calculados de acordo com a Libor semestral,
acrescidos de 13/16% ao ano;
c) garantia: Tesouro Nacional;
(*). Retificada no no de 8-7-1991 e republicada no DO de 12-7-1991 (V.
págs. 1969 e 1966 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1745-1756, jul.Zago. 1991.
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d) desembolso: junho de 1991 -

US$140.000.000.00
julho de 1991 - US$140.000,000.00
agosto de 1991 - US$127,000,000.00
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses, a contar de sua publicação.
Art. 4? O edital de eventual licitação para a alienação da
Embraer será objeto de prévia aprovação pelo Congresso NacionaI.
Art. 5? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal. 1 de julho de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu.
MAURO BENEVIDES. Presidente. nos termos do art. 48. item
28. do Regimento Interno. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 31. DE 1991
Autoriza a Centrais Elétricas Breeileiras S.A. (Eletrobrás) a reelizer operação de
crédito externo, com a garantia da União,
no valor de até U$$100,000,000.00 (cem mio
lhões de dólares norte-americanos) junto ao
Banco Mundial.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
está autorizada a realizar, nos termos da Resolução n~ 96, de
1989. alterada pela Resolução n? 45. de 1990. operação de crédito
externo, com a garantia da União, suplementar ao empréstimo
Bird - 2883 - BR. no valor de até US$100.000.000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos I junto ao Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).
Art. 2? A operação de crédito autorizada no art. I? deverá
obedecer às seguintes condições:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) (Banco Mundial);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1745-1756, jul.Zago. 1991.
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b) valor: US$100,000,OOO.00 (cem milhões de dólares norteamericanos);
c) juros: calculados à taxa de 0,5% ao ano acima do custo
de captação de recursos pelo Banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano;
dj amortização: em vinte prestações semestrais iguais e
consecutivas, no valor de US$5,000,OOO.OO (cinco milhões de dólares norte-americanos) vencendo-se a primeira em 15 de julho
de 1993 e a última em 15 de janeiro de 2003;
e) comissão de compromisso: 0,75% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente
juntamente com os juros;
f) desembolsos: poderão ser efetuados até 30 de junho de
1994.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar de sua publicação.
Art. 4? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1 de julho de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO ~ENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 34, DE 1991
Retifica os termos da Resolução n? 8(1),
de 1991, do Senado Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1? Dê-se ao parágrafo único do art. 1? da Resolução
n? 8, de 1991, a seguinte redação:
(1) Coleção das Leis. Brasília. 183(2):601, mar./abr. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1745-1756, jul.v'ago. 1991.
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«Art. I?
.
Parágrafo único. A contribuição financeira não reembolsável proporcionada pelo agente financeiro externo fica
estabelecida em DM 2,600,000.00 (dois milhões e seiscentos
mil marcos alemães)».
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de agosto de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 36, DE 1991
Suspende a execução do art. l? do
Decreto-Lei n? 2.159(1), de 1984, na parte em
que diz "com aproveitamento de seus
ocupentes» .

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É suspensa a execução do art. I? do Decreto-Lei n?
2.159, de 1984, na cláusula "com aproveitamento de seus ocupantes", conforme acórdão do Supremo Tribunal Federal, publicado no Diário Oficial de 25 de março de 1988, que transitou em
julgado.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 21 de agosto de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):15, jul.Zset. 1984.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1745-1756, jul.Zago. '1991.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 37, DE 1991
Autoriza, a Prefeitura do Município de
São Paulo a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Município
de São Paulo (LFTM-SPJ, destinadas ao gíro de 82% (oitenta e dois por cento) dos
23.235.580 LFTM·SP e 100% (cem por cento)
dos 1.707.478.921 Bônus do Tesouro do Mu·
nicípio de São Paulo (BTM·SP·E), com vencimento no segundo semestre de 1991.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É a Prefeitura do Município de São Paulo autori·
zada a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo destinadas ao giro de 82% (oitenta e dois por cento) das 23.235.580 LFTM-SP e de 100% (cem
por cento) dos 1.707.478.921 Bônus do Tesouro do Município de
São Paulo, com vencimento no segundo semestre de 1991.
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulos
a serem substituidos, correspondente a 82% (oitenta e dois por
cento) das LFTM-SP e 100% (cem por cento) do principal dos
BTM-SP-E, consoante pactuado no memorando de entendimentos de 22 de março de 1991, firmado pela referida Prefeitura com
o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com O
Banco Central;
b) modalidade: nominativa-transferivel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.095 dias;
e) valor nominal: Cr$l,OO;
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1745'1756. jul./ago. 1991.
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LFTM-SP
Vencimento
01.09.91
01.12.91

BTM-SP-E
Vencimento
16.09.91
16.10.91
18.11.91
16.12.91

Quantidade
19.136.231
4.099.349
23.235.580

Quantidade
426.869.731
426.869.730
426.869.730
426.869.730
1.707.478.921

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

Colocação
02.09.91
16.09.91
16.10.91
18.11.91
02.12.91
16.12.91

Vencimento
01.09.94
01.09.94
01.10.94
01.11.94
01.12.94
01.12.94

Título
691095
691081
691081
691079
691095
691081

Data-base
02.09.91
16.09.91
16.10.91
18.11.91
02.12.91
16.12.91

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central;
i) autorização legislativa: Lei n? 7.945, de 29 de outubro de
1973 e Lei n? 10.020, de 23 de dezembro de 1985, e Decreto n?
27.630, de 26 de janeiro de 1989.

Art. 2?
blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Senado Federal, 29 de agosto de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
CoLLeis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1745-1756, jul./ago. 1991.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 38, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite de sua dívida mobiliária pela emissâo
de Bônus do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro - Série Especial (BTRJ-E), para
substituir 379.838.897 Letras Financeiras do
Tesouro do Estado (LFTRJ), vencidas desde 1.4.90 e vincendas até 1.12.91 e a promover o giro correspondente a 84% (oitenta e
quatro por cento) destes mesmos BTRJ-E
que vierem a ser emitidos em prazos de resgate de 16.9.91 até 16.12.91.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. i? E o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado, excepcionalmente, a elevar o limite da sua dívida mobiliária, definido no inciso II do art. 3? da Resolução n:' 58, de 1990,
do Senado Federal, em percentual superior ao estabelecido pelo
§ i? do art. 6? da mencionada resolução.
Parágrafo único. A elevação do limite da dívida mobiliária far-se-á pela emissão de Bônus do Tesouro do Estado do Rio
de Janeiro
Série Especial (BTRJ-E), para substituir
379.838.897 Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTRJ),
vencidas desde 1.4.90 e vincendas até 1.12.91.
Art. 2? As condições financeiras da emissão dos BTRJ-E
são as seguintes:
a) quantidade: 20.406.947.502 BTRJ-E;
b) rendimento: igual à remuneração dos saldos em cruzados
novos, transferidos ao Banco Central do Brasil, na forma da
Lei n? 8.024, de 12 de abril de 1990;
c) prazo: de 18 a 29 meses;
di valor nominal: Cr$l,OO;
e) características dos títulos a serem emitidos:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1745-1756, iul.vago. 1991.
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Vencimento
16.09.91
16.10.91
18.11.91
16.12.91
16.01.92
17.02.92
16.03.92
20.04.92
18.05.92
16.06.92
16.07.92
16.08.92

Quantidade
1.700.578.958
1.700.578.958
1.700.578.958
1.700.578.958
1.700.578.958
1.700.578.958
1.700.578.958
1.700.578.958
1.700.578.958
1.700.578.958
1.700.578.958
1.700.578.964
20.406.947.502

Data-base
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90
19.03.90

Art. 3? Os BTRJ-E que vierem a ser emitidos com prazos
de resgate de 16.9.91 até 16.12.91, na forma do art. 2? desta resolução, serão girados em proporção correspondente a 84% (oitenta e quatro por cento) do seu valor.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de agosto de 1991.
SENADOR MAURO BENEViDES
Presidente

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(1):1745-1756, jul./ago. 1991.

DECRETOS

DECRETO N? 157, DE 2 DE JULHO DE 1991
Promulga -a Convenção N? 139, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a Prevenção e o Controle de Riscos Profissionais causados pelas Substâncias ou
Agentes Cancerigenos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIU, da Constituição e
Considerando que a Convenção N? 139, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a Prevenção e o Controle
de Riscos Profissionais causados pelas Substãncias ou Agentes
Cancerígenos foi concluída em Genebra, a 24 de junho de 1974;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a convenção, por meio do Decreto Legislativo n? 3, dé 7 de maio de 1990;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção ora
promulgada, foi depositada em 27 de junho de 1990;
Considerando que a Convenção N? 139 sobre a Prevenção e
o Controle de Riscos Profissionais causados pelas Substâncias
ou Agentes Cancerígenos entrará em vigor para o Brasil, em 27
de junho de 1991, na forma de seu artigo 8?, parágrafo 3,
DECRETA:
Art. I? A Convenção N? 139, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a Prevenção e o Controle de Riscos Profissionais causados pelas Substâncias ou Agentes Cancerfgenoa, apensa por cópia ao presente decreto, será executada
e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de julho de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de 3.7.1991,

págs , 12906/12907.

DECRETO N? 158, DE 2 DE JULHO DE 1991
Promulga a Convenção n'' 160, da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
sobre Estatísticas do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que a Convenção n? 160, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Estatísticas do Trabalho
foi concluída em Genebra, a 7 de junho de 1985;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, parcialmente, a Convenção, abrangendo apenas as obrigações derivadas dos artigos 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 15 da Parte II, por meio do
Decreto Legislativo n? 51, de 25 de agosto de 1989;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção,
ora promulgada, foi depositada em 2 de julho de 1990;
Considerando que a Convenção n? 160 sobre Estatísticas do
Trabalho entrará em vigor para o Brasil em 2 de julho de 1991,
na forma de seu artigo 20, parágrafo 3,
DECRETA
Art. 1': A Convenção n? 160, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), sobre Estatísticas do Trabalho, no que respeita as obrigações derivadas dos artigos 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 15
da Parte 11, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de julho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 3.7.1991, págs. 12907/12908.

DECRETO N? 159, DE 2 DE JULHO DE 1991
Promulga o Acordo de Cooperação Cul·
turel, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular de Moçambique.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o Art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular de Moçambique assinaram, em 1 de junho de 1989, em Maputo, um Acordo de Cooperação Cultural;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
acordo por meio do Decreto Legislativo n? 39, de 29 de outubro
de 1990;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 26
de abril de 1991, na forma de seu art. XXII.
DECRETA:
Art. 1? O Acordo de Cooperação Cultural, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular de Moçambique, apenso por cópia ao presente decreto,
será. executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 2'

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 2 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 3.7.1991, págs. 12908/12910.

DECRETO N? 160, DE 2 DE JULHO DE 1991
Promulga o Protocolo de Prorrogação
do Acordo sobre Comércio Internacional de
Têxteis (Acordo Multifibras).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Protocolo de Prorrogação do Acordo
sobre Comércio Internacional de Têxteis (Acordo Multifibras)
foi concluido em Genebra, a 30 de setembro de 1986;
Considerando que o referido Protocolo de Prorrogação foi
assinado pelo Brasil, em 30 de setembro de 1986;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Protocolo, que «inclui as conclusões do Comitê de Têxteis adotadas em
31 de julho de 1986", por meio do Decreto Legislativo n? 67, de
31 de outubro de 1989;
Considerando que a Carta de Ratificação do Protocolo ora
promulgado foi depositada em 5 de março de 1990;
Considerando que o Protocolo de Prorrogação do Acordo
sobre Comércio Internacional de Têxteis (Acordo Multifibras),
entrou em vigor para o Brasil, em 5 de março de 1990, na forma
de seu parágrafo 3,
DECRETA:
Art. I? O Protocolo de Prorrogação do Acordo sobre Comércio Internacional de Têxteis (Acordo Multífibras), que «inclui as conclusões do Comitê de Têxteis adotadas em 31 de juCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasrlia, 183(4):1757-1963. jul./ago. 1991.
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lho de 1986», apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 3.7.1991, pãgs. 12910/12911.

DECRETO N? 161, DE 2 DE JULHO DE 1991
Promulga Convênio entre os Governos
do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai e do Uruguai Sobre a Constituição do
Comitê Regional de Sanidade Vegetal
(Cosave).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que os Governos da República Federativa do
Brasil, da República da Argentina, da República do Chile, da
República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai firmaram, a 9 de março de 1989, em Montevidéu, o Convênio Sobre a Constituição do Comitê Regional de Sanidade Vegetal
(Cosave),

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Convênio pelo Decreto Legislativo n? 19, de 9 de agosto de 1990;
Considerando que a Carta de Ratificação foi depositada a 1
de outubro de 1990,
Considerando que o Convênio ora promulgado entrou em
vigor, para o Brasil, a 1 de outubro de 1990, na forma do seu
Artigo 16,
DECRETA:
Art. I? O Convênio sobre a Constituição do Comitê Regional de Sanidade Vegetal (Cosave), firmado entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o Paraguai e o Uruguai, a 9 de março de 1989,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está

publicado no DO de 3.7.1991, págs. 12912/12913.

DECRETO N? 162, DE 3 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 20, no Setor da Indústria de Matérias
Corantes e Pigmentos, entre o Brasil, a Argentina e o México.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladil, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Décimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 20, no Setor da Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos, entre o Brasil, a Argentina e o México,
DECRETA:
Art. I? O Décimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 20, no Setor da Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos, entre o Brasil, a Argentina e o México, será executado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive
quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 4.7.1991, pág. 12987.

DECRETO N? 163, DE 3 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 21, no Setor da Indústria Química, entre
o Brasil, a Argentina, o Chile, o México e o
Uruguai.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o Art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, do Chile, do México e do Uruguai, com base no Tratado de
Montevidéu-80, assinaram, em 31 de dezembro de 1990, em Montevidéu, o Vigésimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
n? 21, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai,
DECRETA:
Art. I? O Vigésimo Protocolo Adicional ao Acordo Comerciai n? 21, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai, será executado e cumCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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prido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à
sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o

anexo está publicado no DO de 4.7.1991, pág.12987.

DECRETO N? 164, DE 3 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Modificativo ao Acordo Regional
n? 4, entre o Brasil, a Argentina, a Bolivia,
a Colômbia, o Chile, o Equador, o México,
o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o Art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí] , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasíl, da Argentina, da Bolívia, da Colômbia, do Chile, do Equador, do México, do Paraguai, do Peru, do Uruguai e da Venezuela, com base
no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em 20 de junho de
1990, em Montevidéu, o Segundo Protocolo, ao Acordo Regional
n? 4, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívía, a Colômbia, o Chile, o Equador, o México, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Ve~
nezuela,
DECRETA:
Art. I? O Segundo Protocolo Modificativo ao Acordo Regional n? 4, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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o Chile, o Equador, o México, o Paraguai, o Peru, o. Uruguai e a
Venezuela, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 3 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 4.7.1991, págs. 12988/12989.

DECRETO N? 165, DE 3 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance
Parcial de Renegociação das Preferências
Outorgadas no Período de 1962/1980, subscrito entre o Brasil e a Colômbia (Acordo n~
10 Revisado).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o Art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino Americana de Integração (Aladil, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Colômbia, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em
3 de abril de 1991, em Montevidéu, o Primeiro Protocolo Adicionai ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980 entre O Brasil e a Colômbia (Acordo n? 10 Revisado),
DECRETA:
Art. I? O Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e a Colômbia (Acordo n? 10 Revisado), será executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 3 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 4.7.1991, págs. 12989/12990.

DECRETO N? 166, DE 3 DE JULHO DE 1991
Promulga o Convênio de Cooperação
Judiciária em Matéria Civil, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Reino da Espanha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição; e,
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Reino da Espanha assinaram, em 13 de abril de 1989,
em Madri, um Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria
Civil;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Convênio por meio do Decreto Legislativo n? 31, de 16 de outubro de 1990;
Considerando que o referido Convênio entrará em vigor em
31 de julho de 1991, por troca de Instrumentos de Ratificação.
DECRETA:
Art. I? O Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria
Civil, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Reino- da Espanha, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado ecumprido tão inteiramente como nele se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 18314}:1757-1963, jul.Zago. 1991.
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Art.

2~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
103~

Brasília, 3 de julho de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no no

DECRETO

N~

de 4.7.1991, págs. 12990/12992.

167, DE 4 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quarto Protocolo Adicional ao Acordo ComerciaI n? 5, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacionai, por meio do Decreto Legislativo n~ 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram o Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 5, no
Setor da Indústria Química, entre o Brasil e a Venezuela,
DECRETA:
Art. 1~ O Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 5, no Setor da Indústria Química, entre o Brasil e
a Venezuela, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 5.7.1991, pégs. 13065/13066.

DECRETO N? 168, DE 4 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo Comercial
O
n. 17B, no Setor da Indústria de Aparelhos
Elétricos, Mecãnicos e Térmicos de Uso
Doméstico, entre o Brasil e a Argentina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi], firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso Nacíonal, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de
1981, prevê a modalidade de Acordo Comercial, e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, a 4 de
novembro de 1988, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 17B, no Setor da Indústria de Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico entre o
Brasil e a Argentina,
DECRETA:
Art. I? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 17B, no Setor da Indústria de Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico, subscrito entre o Brasil e a
Argentina, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, [ul.Zago. 1991.
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e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive
quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção.
Brasília, 4 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 5.7.1991, págs. 13066/13071.

DECRETO N? 169, DE 4 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Segundo
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em
24 de maio de 1991, em Montevidéu, o Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil
e a Argentina (Acordo n? 14),
DECRETA:
Art. I? O Segundo Protocolo Adicional ao Acordo da
Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n~ 14), será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de julho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 5.7.1991, págs. 13071/13072.

DECRETO N? 170, DE 4 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 35).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66 de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial;
e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Uruguai, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram o Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/
80, entre o Brasil e o Uruguai (Acordo 351,
DECRETA:
Art. I? O Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n?
35), será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de julho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 5.7.1991, pág. 13072.

DECRETO N? 171, DE 5 DE JULHO DE 1991
Aprova o Estatuto da Funda.ção Centro
Tecnológico para Informática (CTI), e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atr-ibuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? São aprovados o Estatuto, o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e a Lotação Ideal da Fundação
Centro Tecnológico para Informática (CTI), constantes dos Anexos I a III deste decreto.
Art. 2? O regimento interno do CTI será aprovado pelo
Secretário da Ciência e Tecnologia e publidado no Diário Oficial
da União.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 5 de julho de 1991; 170? da Independência e 103? da
República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
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ANEXO I
(Decreto n? 171, de 5 julho de 1991).
ESTATUTO DA FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÚGICO
PARA INFORMÃTICA (CTI)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. I? A Fundação Centro Tecnológico para Informática
(CTI), fundação pública, instituída em conformidade com o disposto nos arts. 32 e 39 da Lei n? 7.232(1), de 29 de outubro de
1984, vincula-se à Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República (SCT/PR).
Parágrafo único. o CTI, com jurisdição em todo o território nacional, tem sede e foro em Campinas, Estado de São Paulo, e prazo de duração indeterminado.
Art. 2? O CTI tem por finalidade incentivar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica nas atividades de informática, consoante o disposto no art. 33 da Lei n? 7.232, de
1984, e, especialmente:
I - promover, mediante acordos, convênios e contratos
com instituições públicas e privadas, a execução de pesquisas,
planos e projetos;
U ~ emítir laudos técnicos;
lU - acompanhar programas de nacionalização em conjunto com os órgãos próprios, em consonância com as diretrizes do
Conselho Nacional de Informática e Automação (Conin);
IV - exercer atividades de apoio às empresas nacionais do
setor de informática;
'/ - implementar uma política de integração das universidades brasileiras, mediante acordos, convênios e contratos, ao
esforço nacional de desenvolvimento da informática.

(1) Coleçeo das Leis. Brasília. (7):96, out./dez. 1984.
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CAPÍTULO II
Da Organização e Competência

Seção I
Da estrutura básica

Art. 3? O CTI tem a seguinte estrutura básica:
I - Órgãos colegiados:
a) Conselho de Administração;
b) Conselho Tecnológico;
c) Diretoria;
II - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente:
Gabinete;
III - órgãos seccionais:
a) Procuradoria;
b) Departamento de Planejamento e Administração;
IV - órgãos singulares:
a) Instituto de Automação;
b) Instituto de Computação;
c) Instituto de Microeletrãnica.

Seção II
Do Conselho de Administração
Art. 4? O Conselho de Administração será integrado pelo
Secretário da Ciência e Tecnologia. ou por seu representante especialmente designado, que o presidirá, pelo Presidente do CTI
e por até cinco outros membros, designados pelo Secretário da
Ciência e Tecnologia, escolhidos dentre dirigentes ou titulares
de cargos equivalentes de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal ou instituições privadas.
§ I? Os membros do Conselho de Administração terão
mandato de dois anos, admitida a recondução.
§ 2? As funções de membro do Conselho de Administração
não serão remuneradas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757'1963, jul./ago. 1991.
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Seção !II
Do Conselho Tecnológico
Art. 5? O Conselho Tecnológico será integrado pelos Dirotores dos Institutos e por mais oito membros, designados pelo
Presidente do Conselho de Administração, dentre personalidades da comunidade científica e representantes de organizações
públicas e privadas.
§ I? Os membros do Conselho Tecnológico terão mandato
de dois anos, admitida a recondução.
§ 2? Os membros do Conselho Tecnológico não poderão
ter, simultaneamente, representações no Conselho de Adrninistração.
§ 3? As funções de membro do Conselho Tecnológico não
serão remuneradas.
Seção IV
Da Direção
Art. 6? O CTI será dirigido por uma diretoria composta do
Presidente, nomeado pelo Presidente da República, e dos Diretores do Departamento de Planejamento e Administração e Institutos de Automação, Computação e Microeletrônica, nomea·
dos pelo Secretário da Ciência e Tecnologia.
Parágrafo único. A diretoria deliberará por maioria de votos, cabendo ao Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.
Seção V
Da Competência das Unidades
Art. 7? Ao Conselho de Administração compete:
I - expedir os atos normativos necessários à gestão administrativa, financeira e tecnológica. bem assim acompanhar
sua execução;
11
aprovar o orçamento e a prestação de contas anual;
lU
autorizar a aceitação de doações com encargos;
IV
emitir parecer sobre a contratação de empréstimos;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.

1775

v - propor, no todo ou em parte, a reforma do Estatuto
do CTI, ouvido o Secretário da Ciência e Tecnologia, que o submeterá à aprovação do Presidente da República.
Art. 8? ao Conselho Tecnológico compete:
I - opinar sobre as prioridades tecnológicas do CTI;
II - emitir parecer quanto aos programas tecnológicos do
CTI e cuidar para que seus resultados atendam ao interesse do
processo produtivo nacional;
UI - fornecer ao Conselho de Administração as informações e elementos, quanto ao aspecto tecnológico, para o adequado acompanhamento das atividades do CTI.
Art. 9? À diretoria compete:
I - assistir ao Presidente na formulação de diretrizes e
estratégias do. CTI;
U - deliberar sobre:
a) remuneração relativa a serviços, de aluguéis, produtos,
operações e ingressos;
b) propostas apresentadas pelo Presidente ou pelos Diretores, de interesse do CTI;
c) Plano Anual ou Plurianual de Ação e a proposta orçamentária;
d) relatório anual e prestação de contas;
e) propostas de alienação de bens do património do CTI,
observada a legislação pertinente.
III - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento
Interno.
Art. 10. Ao Gabinete compete assistir ao Presidente em
sua representação política e social e incumbir-se do preparo de
seu expediente pessoal e das atividades de comunicação social e
de relações públicas.
Art. 11. A Procuradoria compete assistir ao Presidente e
atender aos encargos de natureza jurídica do CTI.
Art. 12. Ao Departamento de Planejamento e Administração compete coordenar • supervisionar e controlar a execução
das atividades de planejamento, orçamento e finanças, recursos
humanos, serviços gerais, modernização e informática.
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Art. 13. Ao Instituto de Automação compete:
I - induzir e apoiar a introdução das tecnologias de computação, na automação do processo produtivo nacional;
11 - incentivar e realizar pesquisa científica e tecnológica
na área de automação, em cooperação com universidades e empresas;
IH - promover o desenvolvimento tecnológico em automação, protótipos ou pequenas séries, visando atender às necessidades do setor produtivo;
IV - exercer atividade de qualificação, homologação e certificação de conformidade para controle de processos e automação da manufatura.
Art. 14. Ao Instituto de Computação compete:
I - induzir e apoiar a introdução de tecnologias de computação no processo produtivo nacional, especialmente no setor
de serviço;
11 - incentivar e realizar pesquisa científica e tecnológica
na área de computação, em cooperação com universidades e empresas;
lU - promover o desenvolvimento tecnológico em computação, protótipos ou pequenas séries, visando atender às necessidades do setor produtivo;
IV - exercer atividades de qualificação, homologação e
certificação de conformidade para bens de uso geral.
Art. 15. Ao Instituto de Microeletrônica compete:
I - induzir e apoiar a introdução das tecnologias de microeletrônica no processo produtivo nacional;
11 - incentivar e realizar pesquisa científica e tecnológica
na área de microeletrônica, em cooperação com universidades e
empresas;
111 - promover o desenvolvimento tecnológico em microeletrônica, protótipos ou pequenas séries, visando atender às necessidades do setor produtivo;
IV - exercer atividades de qualificação, homologação e
certificação de conformidade de microestruturas e eletrônicas.
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CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I

Do Presidente
Art. 16.

Ao Presidente incumbe:

I
cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento
Interno;
II
representar o CTI em juízo ou fora dele, com poderes para constituir mandatários;
In ~ praticar 08 atos administrativos relativos a recursos humanos e à administração patrimonial e financeira;
IV - convocar e presidir as reuniões da diretoria;
V - submeterá diretoria as matérias que dependam da
sua aprovação;
VI - baixar atos ad-referendum da diretoria nos casos
de comprovada urgência;
VII - indicar o Diretor que o substituirá nas suas faltas
ou impedimentos;
VIII - nomear os dirigentes do Gabinete e da Procuradoria;
IX "'- celebrar convênios, contratos, acordos e ajustes
com organizações e entidades públicas ou privadas nacionais,
estrangeiras e internacionais, para a consecução dos objetivos
da CTI;
X - delegar atribuições, especificando a autoridade, o
objeto e os limites da delegação;

Seção II
Dos Diretores e Demais Dirigentes

Art. 17.

Aos diretores e demais dirigentes incumbe plane-

jar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das
suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes

forem cometidas.
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CAPÍTULO IV
Do Patrimônio e da Receita
Art. 18. Constituem patrimônio do CTI:
I - o acervo do extinto órgão autônomo Centro Tecnológico para Informática (CTI);
11 - os bens e direitos que adquirir;

UI - rendas,. de qualquer espécie, de seus próprios serviços ou atividades, inclusive de obras intelectuais.
Art. 19. Constituem receita do CTI:
I
dotaçôes orçamentárias do extinto órgão autônomo
CTI;
11 - dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual da União ou em créditos adicionais;
lU - empréstimos, contribuições, doações, auxílios e subvençôes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de quaisquer entidades públicas ou privadas nacionais ou estrangeiras;
IV - incorporação de saldos e exercícios anteriores;
V - outras rendas de qualquer natureza derivadas dos
seus serviços.
Art. 20. O patrimônio, as rendas e os serviços do CTI serão utilizados, exclusivamente, na consecução de seus objetivos.

Art. 21. Observada a legislação em vigor e mediante prévia aprovação do Secretário da Ciência e Tecnologia, o CTI poderá contratar empréstimos internos e externos, para financiar
seu programa de trabalho.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 22. As contas do CTI, após apreciação do Secretário
da Ciência e Tecnologia e dos órgãos de controle interno, serão
encaminhadas ao Tribunal de Contas da União.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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Art. 23. Em caso de extinção do CTI, seus bens e direitos
serão incorporados ao patrimônio da União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com terceiros.
Art. 24. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente estatuto serão dirigidos pelo Presidente do CTI.
ANEXO II
(Decreto n? 171, de 5 de julho de 1991)
a)

Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão

Fundação Centro Tecnológico para Informática (CTI)

'Unidade

N? Cargos
Cargo

Denominação
Cargo

DAS

1

Presidente

101.5

2

Assessor

102.2

Gabinete
Procuradoria
Departamento de Planejamento
e Administração

1
1

Chefe
Chefe

101.3
101.3

1

Divisão
Serviço
Instituto de Automação
Serviço
Departamento de Tecnologia
de Controle de Processos
Divisão
Departamento de Tecnologia
de Automação de Manufatura
Divisão

2
6

1
1

Diretor
Chefe
Chefe
Diretor
Chefe

101.4
101.1

1
3

Chefe
Chefe

101.3
101.2

1
3

Chefe
Chefe

101.3
101.2

1
2

Chefe
Chefe

101.3
101.2

1
1

Diretor
Chefe

101.4
101.1

1
2

Chefe
Chefe

101.3
101.2

1
4

Chefe
Chefe

101.3
101.2

Diretor
Chefe

101.4
101.1

Departamento de Tecnologia
de Engenharia Integrada
Divisão
Instituto de Computação
Serviço
Departamento de Tecnologia
de Equipamentos
Divisão
Departamento de Tecnologia
de Software
Divisão
Instituto de Microeletrônica
Serviço

101.3

101.2
101.1
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Unidade

N? Cargos

Denominação
Cargo

DAS

1
2

Chefe
Chefe

101.3
101.2

1

Chefe
Chefe

101.3
101.2

Chefe
Chefe

101.3
101.2

Departamento de Projetos
de Sistemas Integrados
Laboratório

Departamento de Manufatura
de Microestruturas
Eletrônicas
Laboratório

4

Departamento de
Caracterização
de Microestruturas
Eletrônicas
Laboratório

1
2

b)

Quadro Resumo

Fundação Centro Tecnológico para Informática (CTl)
Código
Cargo

Quantidade de
Cargos

Valor Unitário
(Em Cri)

Valor Total

420.947,15

420.947,15
1.059.544,80
3.205.413,75

(Em Cr$)

DAS
1
3

101.5
101.4
101.3

11

101.2

24

101.1

9

102.2

2

Total

353.181,60
291.401,25
243.074,50
196.240,00
243.074,50

5.833.788,00
1. 766.160, 00

486.149,00
12.772.002,70

50

ANEXO III DO DECRETO N? 177, DE 5.7.1991
Presidência da República - PR
Secretaria da Administração Federal - SAF
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
1

Órgão ou Entidade: Fund. Centro Tecnológico p/ Informática
Lotação
2

Denominação

3 Código

4

Fim 5 Meio

7 Item 7
6

Tot.

IN 09/9{)

8 Lotação
Cent

9 Lotação

Ideal
(6+71

Categorias Profissionais
Especialista de Nível Médio
Especialista de Nível Superior

91
323

63
37

154
360

8

156
368

Total Geral

414

100

514

10

524

2
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DECRETO N? 172, DE 8 DE JULHO DE 1991
Altera a redação do art. 14 do Decreto
n? 99.266(1), de 28 de maio de 1990, modificado pelo Decreto n? 99.664 f2J, de 1:' de novembro de 1990, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nas Leis n?s 8.025, de 12 de abril de 1990, 8.057,
de 29 de junho de 1990, e 8.068, de 13 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? O art. 14 do Decreto n? 99.266, de 28 de maio de
1990, modificado pelo Decreto n? 99.664, de I? de novembro de
1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 14.
.
.
I
.... ....... ... ...... .........................
11
...............................•....•........
UI
.
IV
..
V
correção do saldo devedor, a partir do dia da
assinatura do contrato, pelos mesmos índices e na mesma
periodicidade da correção definida para as prestações mensais;
VI - as prestações mensais serão revistas no mesmo percentual e na mesma periodicidade dos reajustes, inclusive antecipações, de vencimentos ou salários, da categoria funcional ou profissional do adquirente, a partir do
mês subseqüente à sua concessão;
VII - sem prejuízo do disposto no inciso anterior, o
reajustamento da prestação mensal por decorrência de revisão dos vencimentos ou salários na primeira data- base
posterior à assinatura do contrato terá seu índice calculado
proporcionalmente ao número de meses decorridos do mês
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3l:2104,maio/jun. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.2), nov.ldez. 1990.
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subseqüente ao da data do contrato e o mês da data-base
da categoria funcional ou profissional do adquirente, inclusive;
VIII - pagamento de prêmio mensal de seguro contra
morte, invalidez permanente e danos físicos no imóvel à
seguradora a ser indicada pela CEF;
IX - na amortização ou quitação antecipada da
dívida, o saldo devedor será atualizado, pro rata mês, com
base no índice de remuneração básica dos depósitos de
poupança com aniversário no dia I? de cada mês, no período compreendido entre o mês do último reajuste aplicado
ao saldo devedor até o mês do evento;
X - .ocorrendo impontualidade na satisfação de
qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga
corresponderá ao valor da obrigação, em moeda corrente
nacional, devidamente atualizado pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com aniversário no
dia 1? de cada mês, considerado desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios à razão de trinta e três milésimos por cento por
dia de atraso.

Parágrafo único. . ;
»
Art. 2? As alterações decorrentes da nova redação dada ao
art. 14 do Decreto n? 99.266. de 1990. poderão ser aplicadas aos
contratos já firmados. mediante manifestação do devedor. desde
que realizada em 120 dias a contar da publicação deste decreto.
e assinatura de instrumento de re e ratificação.
Art. 3? Os adquirentes que optarem pela renegociação poderão reduzir em até cinqüenta por cento o valor inicial da respectiva prestação, com recuperação gradativa ao longo do prazo
contratual. de sorte que o montante dos valores pagos a título
de capital e juros na situação renegociada seja equivalente aos
valores devidos, calculados, originalmente, pelo Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), considerando-se os reajustamentos previstos em contrato.
§ 1? Sobre o fator de recuperação gradativa. a que se refere este artigo, incidirão os mesmos índices de reajustamento
aplicados ao valor das prestações.
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§ 2~ Eventuais créditos decorrentes da redução do valor
das prestações serão ressarcidos mediante a quitação ou redução do valor das prestações devidas a partir da reforrnulação do
contrato.
Art. 4~ Para os contratos firmados a partir da data de publicação deste decreto, é facultado aos adquirentes optar pelo
Sistema Francês de Amortização (Pricel, ou pelo sistema ínstituido pelo art. 3~.
Art. 5? Aos contratos de parcelamento dos imóveis residenciais' funcionais de propriedade das autarquias, fundações
instituídas ou mantidas pela União, empresas públicas, sociedades de economia mista, respectivas subsidiárias e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União aplicamse, no que couber, as alterações introduzidas neste decreto.
Art. 6? Aos adquirentes sem vínculo empregatício, autônomos ou profissionais liberais, aplicar-se-á reajuste calculado
com base na 'média ponderada das revisões salariais dos servidores públicos federais.
Art. 7~ A Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, a Caixa Econômica Federal e a Secretaria
da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento expedirão, no âmbito de suas atribuições. as ins·
truções necessárias à execução do disposto neste decreto, no
prazo de trinta dias.
Art. 8~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 8 de julho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Luiz Antônio Andrade Gonçalves

DECRETO N? 173, DE 8 DE JULHO DE 1991
Fixa por prazo determinado aliquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados
{IPI} incidentes sobre os produtos que
refere.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 183(4):1757'1963, jul./ago. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no artigo 4~. inciso I, do Decreto-Lei n'? 1.199,
de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? As alíquotas relativas ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), incidentes sobre automóveis e veículos
de 'uso misto classificados nas posições referidas no anexo, são
fixadas para o período de 5 de julho a 5 de setembro de 1991, na
forma nele estabelecida.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revoga-se o Decreto n? 143111, de 7 de junho de
1991.
Brasília, 8 de julho de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Goncalves

o anexo está publicado no DO

de 9.6.1991, pág. 13319.

DECRETO N? 174, DE 10 DE JULHO DE 1991
Regulamenta a tributação compensatória para a importação de produtos de origem agrfcola, prevista no art. 2? da Lei n?
8.174, de 30 de janeiro de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 2? da Lei n? 8.174, de 30 de janeiro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Sujeita-se à aplicação de tributação compensatória, sob a forma de imposto de importação adicional, o produto
de origem agropecuária importado, que receba, no país de ori(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(3):1272, maío/jun. 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.vago. 1991.
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gem, subsídios diretos ou indiretos, estímulos tributários ou
quaisquer outras vantagens, desde que os preços de internação
no mercado nacional caracterizem-se em concorrência desleal ou

predatória.
Art. 2? Para efeito de investigação da existência de concorrência desleal ou predatória, decorrente de importação de
produtos agrícolas, serão levados em conta os seguintes elementos:
I - a importação em quantidades significativas em termos absolutos ou relativos à produção e consumo internos;
II - preço de produto importado, internado, a nível de
atacado, abaixo' do preço do produto similar nacional, considerando-se um período prévio representativo de até 5 anos;
111 - outros fatores econômicos relevantes.
Parágrafo único. Ao Departamento de Comércio Exterior
(Decex) , do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
por sua iniciativa ou mediante petição de entidades de classe,
ou destas através do Conselho Nacional de Política Agrícola
(CNPA), caberá investigar a existência de concorrência desleal
ou predatória à produção nacional, decorrente de importação de
produtos de origem agrícola.
Art. 3? Ü montante dos subsídios será calculado, por unidade do produto, pela diferença entre o preço FÜB de exportação para o Brasil e o preço FüB estimado, tomando-se como referência o preço recebido pelo produtor no país de origem.
Parágrafo único. O montante do subsídio mencionado no
caput deste artigo poderá ser calculado tomando-se como referência o custo de produção no país de origem.
Art. 4? Em caso de interesse do abastecimento interno, a
partir de proposta do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP), ouvido o Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária (Mara), o montante d~ imposto de importação adicional
poderá ser inferior ao calculado na forma do artigo anterior.
Art. 5? Sujeita-se às regras previstas neste decreto todo e
qualquer importador, seja ele pessoa física ou jurídica de direito público ou privado.
Art. 6? Ü procedimento de que trata o art. 2? deste decreto também será adotado no 'caso de produtos importados de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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países revendedores ou intermediários, com base nas vantagens
concedidas no país de origem.
Art. 7? A Secretaria Nacional de Economia (SNE), do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP), estabelecerá, dentro de 60 (sessenta) dias, as normas e regras necessáfias ao cumprimento do artigo 2? e demais dispositivos deste
decreto, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola
(CNPAI.
Art. 8? Caberá ao Departamento de Comércio Exterior
(Decex), do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
(MEFP), baixar os atos necessários à execução deste decreto,
bem como das normas decorrentes do disposto no artigo anterior.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Antonio Cabrera

DECRETO N? 175, DE 10 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre o Programa de Garantia
da Atividade Agropecuária (Proagro), inetituído pela Lei n,O 5.969{l), de 11 de dezembro
de 1973, e a que se referem as disposições
do Capítulo XVI da Lei nf' 8.171(2}, de 17 de
janeiro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição e tendo em vista as disposições da Lei n? 5.969, de 11 de dezembro
de 1973, e do Capítulo XVI da Lei n? 8.171, de 17 de janeiro de
1991,
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):92, out.ldez. 1973.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):51, jan./fev. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? Constituem objetivos do Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária (Proagro):
I - exonerar o produtor rural de obrigações financeiras
relativas a operações de crédito rural de custeio, cuja liquidação
seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e
doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações;
II - indenizar recursos próprios utilizados pelo produtor
rural em custeio rural, quando ocorrerem perdas em virtude dos
eventos citados no inciso anterior.
Art. 2? O Proagro cobrirá integral ou parcialmente:
I - os financiamentos de custeio rural;
11 - os recursos próprios aplicados pelo produtor em custeio rural, vinculados ou não a financiamentos rurais.
Art. 3? Constituem recursos financeiros destinados ao
cumprimento dos objetivos do Proagro:
I
os provenientes da participação dos produtores rurais;
11
outros recursos que vierem a ser alocados ao Proagro;
III
as receitas auferidas da aplicação dos recursos previstos nos incisos anteriores;
IV - recursos do Orçamento da União alocados ao programa.
§ 1? A participação dos recursos do Orçamento da União,
a que se refere o inciso IV deste artigo. ocorrerá em situações
de adversidades climáticas generalizadas, em que as disponibilidades do programa não forem suficientes para cobrir os prejuízos apurados nos empreendimentos enquadrados.
§ 2? Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o Poder
Executivo submeterá ao Congresso Nacional proposta de suplementação orçamentária necessária ao saneamento do programa.
Art. 4? As normas do Proagro serão aprovados pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 5? O Proagro será administrado pelo Banco Central
do Brasil, cabendo-lhe:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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I - elaborar, em articulação com o Conselho Nacional de
Política Agrícola (CNPA), as normas do programa, Submetendo-as à aprovação do Conselho Monetário Nacional;
11 - divulgar as normas aprovadas para o Proagro;
UI - fiscalizar as instituições financeiras integrantes do
Sistema Nacional de Crédito Rural, quanto ao cumprimento das
normas do programa;
IV - gerir os recursos financeiros do programa, em consonância com as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional;
V
publicar, periodicamente, relatório financeiro do programa;

VI
elaborar e publicar, ao final de cada exercicio, relatório circunstanciado das atividades exercidas no período.
Art. 6? Fica criado um Comitê Permanente de Avaliação e
acompanhamento do Proagro, composto de 7 (sete) membros,
sendo 3 (três) representantes de entidades de classe rural, com
assento no Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), 1
(um) representante do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, 1 (um) representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 1 (um) representante do Banco Central
do Brasil e 1 (um) representante do Banco do Brasil S.A.
§ I? OS membros e respectivos suplentes são designados
pelo Ministro da Agricultura e Reforma Agrária para exercer
mandado de 2 (dois) anos, a partir de indicação das entidades e
órgãos que representam.
§ 2? No interstício do mandado, os órgãos e entidades poderão substituir seus representantes no comitê e os novos indicados completarão os respectivos mandatos.
§ 3? O comitê receberá apoio técnico e administrativo do
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 7? A comprovação de prejuízos será de responsabilidade da instituição financeira que enquadrou a operação no
programa, conforme dispõe o art. 5? da Lei nf 5.969, de 11 de
dezembro de 1973.
Art. 8? Competirá à Comissão Especial de Recursos
(CER) decidir, em única instância administrativa, sobre recurCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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relativos à apuração de prejuízos e respectivas indenizações
no âmbito do Proagro, obedecidas a legislação e as normas aplicáveis ao programa.
Art. 9~ O presente decreto não se aplica às operações enquadradas no Proagro anteriormente à sua regulamentação, as
quais permanecerão regidas pelas normas vigentes à época do
enquadramento.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Antonio Cabrera
80S

DECRETO N? 176, DE 12 DE JULHO DE 1991
Promulga o Acordo sobre a Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais
(Flacso), concluído em Paris a 18 de junho
de 1971.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Acordo sobre a Faculdade LatinoAmericana de Ciências Sociais (F'lacso) foi concluído em Paris,
a 18 de junho de 1971, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco):
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
instrumento, por meio do Decreto Legislativo n? 4, de 7 de maio
de 1990;
Considerando que a Carta de Ratificação do ato internacional ora promulgado foi depositada em 22 de novembro 1990;
Considerando que o acordo em apreço entrou em vigor. para o Brasil, em 22 de' novembro de 1990, na formado artigo 16
da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4:):1757-1963, jul./ago. 1991.
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DECRETA
Art. I? O Acordo sobre a Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O anexo está publicado no DO de 15.7.1991, páge. 13909 a 13912.

DECRETO N? 177, DE 17 DE JULHO DE 1991
Aprova o Regulamento dos Serviços Limitados de Telecomunicações.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 6?, letra c, da Lei n? 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e de acordo com o art. I?, § 3?, do Regulamento
Geral do Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado pelo
Decreto n? 52.026, de 20 de maio de 1963,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado, na forma do anexo, o Regulamento
dos Serviços Limitados de Telecomunicações.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de julho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de
Santana

o anexo está publicado no DO de

18.7.1991, págs. 14209 a 14212.
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DECRETO N? 178, DE 29 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Vigésimo
Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n." 16, no Setor da Indústria Petroquímica, entre o Brasil e a Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi], firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em 20
de maio de 1991, em Montevidéu, o Vigésimo Sétimo Protocolo
Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no Setor de Indústria Petroquímica, entre o Brasil e a Venezuela,
DECRETA:
Art. I? O Vigésimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo
Comercial n? 16, no Setor da Indústria Petroquimica, entre o
Brasil e a Venezuela, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia,23 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 24.7.1991, págs. 14714 a 14716.
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DECRETO N? 179, DE 24 DE JULHO DE 1991
Promulga o Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate â Produção
e ao Tráfico Ilicíto de Drogas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da América.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América assinaram,
em 3 de setembro de 1986, em Brasília, um Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Drogas;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 61 de 18 de dezembro de 1990;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 13
de junho de 1991, na forma de seu art. IX;

DECRETA:
Art. I? O Acordo de Cooperação Mútua para a Redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Drogas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América, apenso por cópia ao presente decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

25.7.1991, pág. 14823.
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DECRETO N? 180, de 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Regional de Abertura de Mercados em Pavor da Bolívia (Acordo n? 1).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981 ,prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da
Bolívia, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em
27 de maio de 1991, em Montevidéu, o Décimo-Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em
Favor da Bolívia (Acordo n? -1),
DECRETA:
Art. I? O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
Regional de Abertura de Mercados em Favor da Bolivia (Acordo n? 1) será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek
O acordo está publicado no DO de 25.7.1991, págs , 14824 a 14825.

DECRETO N? 181, DE 24 DE JULHO DE 1991
Promulga os Ajustes ao Protocolo de
Montreal Sobre Substâncias que Destroem
a Camada de Ozônio, de 1987.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Const.iuícão, e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963. jul./ago. 1991.
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Considerando que a II Reunião dos Estados Parte do Protocolo de Montreal Sobre Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio, em Sessão Plenária realizada em Londres, de 20 a 26 de
junho de 1990, adotou ajustes ao referido instrumento;
Considerando que os ajustes ora promulgados entraram em
vigor para o Brasil, em 7 de março de 1991, na forma do disposto no artigo 2, parágrafo 9 do Protocolo,
DECRETA:
Art. I? Os Ajustes ao Protocolo de Montreal Sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, aprovados no plenário da II Reunião dos Estados Parte, a 26 de junho de 1990, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém.
Art. 2? O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 24 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francísco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 25.7.1991, págs. 14825 a 14826.

DECRETO N? 182, DE 26 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação ao Acordo de Complementação
Económice entre o Brasil e a Argentina (A·
cardo n~ 14), Café SolúveL

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963. jul.Zago. 1991.
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Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Ar.gentina, com base no Tratado de Montevidéu-SO, assinaram, em
4 de abril de 1991, em Montevidéu, a Ata de Retificação ao
Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14), Café Solúvel
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação ao Acordo de Complementação
Econômica entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14), Café
Solúvel, será executada e cumprida tão inteiramente como nela
se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sérgio de Queiroz Duarte

o anexo está publicado no DO de 29.7.1991, págs. 15057 a 15058.
DECRETO N? 183, DE 26 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação ao Acordo de Complementação
Econômica entre Brasil e a Argentina (Acordo n,O 14), Cera de Carnaúba.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em
21 de maio de 1991, em Montevidéu, a Ata de Retificação ao
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14), Cera de Carnaúba,
DECRETA:
Art. I? A Ata de Retificação ao Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14),
Cera de Carnaúba, será executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 26 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sérgio de Queiroz Duarte

o anexo está

publicado no DO de 29.7.1991, pág, 15059.

DECRETO N? 184, DE 26 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação ao Acordo de Retificação ao Acordo de Complementação Econômica entre o
Brasil e a Argentina (Acordo n:' 14),
Motores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em
21 de maio de 1991, em Montevidéu, a Ata de Retificação ao
Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14), Motores.
DECRETA:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963. jul./ago. 1991.
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Art. 1 ~ A Ata de Retificação ao Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14),
Motores, será executada e cumprida tão inteiramente como nela
se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 26 de julho de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Sérgio de Queiroz Duarte

o anexo está publicado no DO

DECRETO

N~

de 29.7.1991, págs. 15059 a 15060.

185, DE 26 DE JULHO DE 1991
Promulga o Convênio Constitutivo do
Fundo Comum para Produtos de Base.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Convênio Constitutivo do Fundo Comum para Produtos de Base, concluído em Genebra, em 27 de
junho de 1980, foi assinado pelo Governo brasileiro em 16 de
abril de 1981;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o convênio, por meio do Decreto Legislativo n? 13, de 28 de maio de
1984;
Considerando que a carta de ratificação do convênio ora
promulgado foi depositada em 28 de junho de 1984;

Considerando que o Convênio Constitutivo do Fundo Comum para Produtos de Base entrou em vigor para o Brasil em
19 de junho de 1989, na forma de seu artigo 57, parágrafo 1~,
DECRETA:
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Art. 1? O Convênio Constitutivo do Fundo Comum para
Produtos de Base, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sérgio de Queíroz Duarte

o anexo está publicado no

DO de 29.7.1991, págs. 15060 a 15072.

DECRETO N? 186, DE 9 DE AGOSTO DE 1991
Altera o Anexo II do Decreto n.O 80(1)
de 5 de abril de 1991.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica substituído pelo anexo deste decreto o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança, Anexo H, partes a e b, aprovado pelo Decreto n? 80, de
05 de abril de 1991.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 9 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareilio Marques Moreira
(1) Coleção das Leis, Brasília, 183 (2):690. mar./abr. 1991.
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MINI8TERIO DA ECONOMIA, FAZENDA
E PLANEJAMENTO
Anexo ao Decreto n? 186, de 9.8.91
a) Quadro Demonstrativo de
Cargos em Comissão e Funções de Confiança

Unidade

102.3

Executivo
Assessor Especial
Assessor
Assessor

102.3
102.4
102.2
102.1

1
5

Chefe
Chefe
Chefe

DI
101.5

1
1
3

Chefe
Assessor
Chefe

101.4
102.3

1
1

Chefe
Assessor
Chefe

101.4
102.3
101.2

Procurador-Geral
Procurador-Geral Adjunto
Procurador-Chefe de Gab.
Assessor
Procurador-Coordenador
Procurador
Procurador Judicial
Assessor
Chefe
Chefe
Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.6

Secretário
Assessor

101.5
102.2

1

2
5

Unidade de Díreçüo
Intermediária
Gabinete do Ministro
Divisão

Assessoria de Comunicação
Social
Divisão

Assessoria de Assuntos
Parlamentares

3.460

2

Divisão

Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional

Coordenador Geral

1
2
1
4
6
16

8
7
Divisão
Serviço
Secretaria de Controle Interno
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria de Administração
Geral

DAS/DI

Assessor de Ministro
Assessor de Secretário

3
3

Ministro

Denominação
Cargo/Função

N:> Cargos/
Funções

4
10
1
2
4

11
1

101.2

101.2

101.5
101.4
102.2
101.4
101.2
101.2
102.1
101.2
101.1
101.5
102.2
101.3
101.2
101.1
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Unidade
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

N?' Cargos/
Funções
5
5
13
30

7

Secretaria Especial de Poltuce
Econômica
Coordenação Geral
Divisão
Serviço
Coordenação

Secretaria Nacional de
Economia

Divisão
Serviço

Departamento de Comércio
Exterior
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Indústria
e Comércio

Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de
Abastecimento e Preços

Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria da Fneende Nacional

Denominação
Cargo/ Função

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

DAS/DI
101.4
102.1

101.3
101.2
IOU

4

Assessor

101.6
101.5
101.4
101.4
101.2
101.1
101.3
102.1

1
1

Secretário Nacional
Secretário Ajunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.2
101.4
101.3
101.2
10Ll

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário Nacional
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor

101.5
101.4
102,2
101.4
101.3
101.2
101.1

5
2
1
18

1
5
4
1

1
1
1
2
8
19
21
1
1
1
3
6
10
16
1
1
2
3

9
31
39
1
1
1
3

Secretário Especial
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Coordenador Geral
Chefe
Chefe
Coordenador
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Unidade

N? Cargosl
Funções
2

Coordenação
Divisão
Serviço

5
2

Departamento da Receita
Federal
Assessoria

1
2
1

3
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento do Tesouro
Nacional

7
9
10
40
13

Departamento do Patrimônio
da Uníüo
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Secretaria Nacional de

Planejamento

Coordenação
Divisão
Serviço

Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Orçamento da

União

101.3

Diretor
Diretor Adjunto
Chefe
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador

101.5
101.4
101.2
102.1
101.4
102.1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

101.3
101.2
101.1

1
1
1
1
5
7
5

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1

1
1
1
3
1
1

Secretário Nacional
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

1
1
1
4
9
16
10

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1

Diretor

101.5

3

Departamento Nacional de
Planejamento e A velieceo

Coordenador
Chefe
Chefe

9

9
9
9

33

Divisão
Serviço

DAS/DI

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Assessor
Chefe
Chefe

1
2
2

2
Coordenação Geral
Coordenação

Denominação
Cargo/Função

101.5
101.4
102.1
102.2
101.4

101.3
102.1
101.2
101.1
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Unidade

Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Assuntos
Internacionais
Coordenação Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
LO, 2," e 3.° Conselhos de

Contribuintes

N? Cargos!
Funções

Divisão

Unidades Descentralizadas
Departamento do Tesouro
Nacional
Delegacia Classe A
Delegacia Classe B
Delegacia Classe C

Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.4
101.3

1
1
1
3
10
10
31

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador

101.5

3

Chefe
Chefe

Presidente do Conselho

101.2

101.1

101.4

102.2
10104

101.3
101.2

101.1

3

Secretario Executivo

101.4
101.2
101.1

1
2
4

Diretor Geral
Assessor
Diretor Técnico

101.4
102.1
101.3

8

Chefe

101.2

Delegado
Delegado
Delegado
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
102.1
101.2
101.1

Superintendente
Delegado
Delegado
Inspetor
Inspetor
Inspetor
Chefe
Chefe
Agente

101.4
101.3
101.2
101.3
101.2
101.1
101.2
101.1
101.1

3

Chefe

101.1

3
6

Delegado
Delegado

101.4
101.3

5
10
9
4

Divisão
Serviço
Departamento da Receita
Federal
Superintendência
Regional
Delegacia
Delegacia
Inspetorias
Inspetorias
Inspetorias
Divisão
Serviço
Agência
Laboratório de Análise e
Ensaios
Departamento do Patrimônio
da Unido
Delegacia Classe A
Delegacia Classe B

DAS/DI

1
2
5
17
23
28

11

Escola ·de Administreção
Fazendária

Denominação
Cargo/Função

31
18

10
17
65
5
10
10
98
144
44

Presidente de Câmara
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Unidade
Delegacia Classe C
jjtvísão
Serviço
Escola de Admínistreçeo
Fazendária
Centro de Treinamento
Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional
Procuradoria Regional
Procuradoria
Subprocuradoria
Procuradoria
Divisão
Procuradoria Seccional
Serviço .

Denomínação
Cargo/Função

N? Cargosl
Funções

DAS/DI

13
39
44

Delegado
Chefe

Chefe

101.2
101.1

10

Chefe

101.2

5
27

Procurador Regional
Procurador Chefe
Subprocurador

101.3

11
17
9
36

86

Procurador

Chefe
Procurador Seccional
Chefe

101.2

101.4

101.2
101.2
101.2
101.2
101.1

Secretaria de Admíníetreção
Geral
Delegacia Classe A
Delegacia Classe B
Delegacia Classe C
Divisão
Serviço

5
7
12
5
7
20
78

Delegado
Delegado
Delegado
Assessor

101.4
101.3
101.2

Assessor

102.2
102.1

Chefe
Chefe

101.2
101.1

--~----------
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Anexo II ao Decreto n? 186, de 9.8.91
b) Quadro Demonstrativo de Custos/Cargos-Funções
Código

Cargo/Funções
DAS
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1

102.4
102.3
102.2
102.1

Quantidade de
Cargos/Funções

Valor Unitário
(Em CrS)

5
18
103
197
682
625

222.216,28
190.866,22
163.864,00
140.615,34
117.865,04
96.117,10

1
8
36
57

163.864,00
140.615,34

Subtctal

1.732

DI

3.460

Total

5.192

117.865,04
96.177,10

Valor Total
(Em Cri)

1.111.081,40

3.435.591,96
16.877.992,00
27.701.221,98
80.383.957,28
60.110.687,50
163.864,00
1.124.922,72
4.243.141,44
5.482.094,70
200.634.554,98

21.132,13

73.117.169,80
273.751.724,78

DECRETO N? 187, DE 9 DE AGOSTO DE 1991
Regulamenta a Lei n? 6.44611), de 5 de
outubro de 1977 ,que dispõe sobre a inspecão e fiscalização obrigatórias do sêmem
destinado à inseminação artificial em animais domésticos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 6.446, de 5 de outubro de 1977, e no
Decreto ri? 99.179, de 15 de março de 1990, que institui o Programa Federal de Desregulamentação.
DECRETA:
Art. 1? A inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de sêmen, inclusive a importação e exportação, bem como a prestação de serviços na área de reprodução animal e inseminação artificial, são regulamentadas de conformidade com este decreto e suas instruções complementares.
(1)

Coleçào das Leis. Brasília, (7):154, out./dez. 1977.

CoLLeis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963. iul.Zago. 1991.

1805
Art. 2? A inspeção e a fiscalização de que trata o presente
decreto serão exercidas pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, através de seus órgãos competentes, sobre as pessoas jurídicas de direito público e privado que produzem e comerciam sêmen destinado à inseminação artificial e as que prestam serviços especializados na área de reprodução animal.
Parágrafo único. Para 08 efeitos deste decreto, a obtenção,
manipulação e implantação de embriões são entendidas como
prestação de serviços na área de reprodução animal sujeita à
fiscalização.
Art. 3? O Ministério. da Agricultura e Reforma Agrária poderá firmar convênios com os Governos Estaduais, dispondo sobre a fiscalização dos estabelecimentos que comercializam o sêmen e embriões ou prestam serviço de reprodução animal preservadas as delegações outorgadas nos termos do art. 4? da Lei
n? 6.446. de 5 de outubro de 1977.
Art. 4? A inspeção e a fiscalização de que tratam os arts.
1~ e 2~ deste decreto, no que respeita aos aspectos zootécnicos
higiênico-sanitários, de fertilidade e viabilidade, serão realizadas nos estabelecimentos industriais e comerciais de sêmen e de
embriões, do setor privado ou público, nos aeroportos, nos portos marítimos e fluviais e postos de fronteira, bem como junto
às pessoas jurídicas que prestam serviços na área de reprodução animal.
Parágrafo único. O agente fiscal, no desempenho de suas
funções, terá livre acesso a qualquer estabelecimento ou local a
que se refere o caput deste artigo.
Art. 5? Os estabelecimentos industriais de processamento
de sêmen animal e de embriões, e os de comercialização, ficam
sujeitos a registro junto ao Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária ou entidade por este credenciada.
Art. 6~ A inscrição dos reprodutores, de qualquer espécie
e raça de animais domésticos, que são usados como doadores de
sêmen para inseminação artificial, será feita junto ao Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 7? O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
estabelecerá padrões tecnológicos e higiênico-sanitários para sêmen e embriões destinados à comercialização, inclusive quanto
à garantia de identidade e qualidade.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 8? É permitido o registro genealógico de animais gerados pelo processo de inseminação artificial e pela transferência de embriões.
§ I? As associações que mantêm registro genealógico poderão efetuar o controle de sêmen e de embriões para fins de garantia da paternidade e filiação.
§ 2? As associações de registro genealógico deverão compatibilizar seus regulamentos, adaptando-os ao que estabelece
este decreto e as instruções que o complementarem.
Art. 9? A importação de sêmen e embriões para fins comerciais dependerá de prévia autorização do Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária.
Parágrafo único. O desembaraço aduaneiro do sêmen e
embriões importados é condicionado à fiscalização prévia do
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária quanto à comprovação do atendimento dos requisitos estabelecidos no documento de autorização, podendo ser coletadas amostras de sêmen para análise.
Art. 10. A caracterização e a natureza de infração à legislação serão apuradas em processo administrativo e poderão
acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções previstas na
Lei n? 6.446177, sem prejuízo de responsabilidade civil ou penal.
Parágrafo único. O processo administrativo de que trata
este artigo será iniciado com a lavratura de auto de infração,
observados os procedimentos estabelecidos neste decreto.
Art. 11. O auto de infração será lavrado pela autoridade
competente que a houver constatado. devendo conter:
I - nome do infrator ou do estabelecimento infrator, seu
domicílio e residência ou endereço, bem como os demais elementos necessários à sua qualificação e identificação civil;
II - local, data e hora da lavratura da infração;
III - descrição da infração e menção do dispositivo legal
ou regulamentar transgredido;
IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição;
V - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato
em processo administrativo;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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VI - assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recude
duas testemunhas e do autuante;
sa,
vn - prazo para interposição de recursos, quando cabí-

vel.

Parágrafo único. Havendo recusa do infrator em assinar o
auto, será feita, neste, a menção do fato.
Art. 12. As penalidades serão aplicadas pelo órgão desentralizado competente na sua respectiva jurisdição, exceto o
~ancelamento de registro dos estabelecimentos, de competência
do órgão central.
Art. 13. Os servidores ficam responsáveis pelas declarações que fizerem nos autos de infração, sendo passíveis de punição por falta grave, em casos de falsidade ou omissão dolosa.
Art. 14. O infrator será notificado para ciência do auto da
infração:
I
II

pessoalmente;
pelo correio ou via postal;
In
por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.
Parágrafo único. O edital referido no inciso In deste artigo será publicado uma única vez, na imprensa oficial,
considerando-se efetivada a notificação cinco dias úteis após
publicação.
Art. 15. Quando, apesar da lavratura do auto de infração,
subsistir para o infrator obrigação a cumprir, será expedido edital fixando o prazo de trinta dias para o seu cumprimento, observado o disposto no parágrafo único do art. 14.
Parágrafo único. O prazo para o cumprimento da obrigação subsistente poderá ser reduzido ou aumentado, em casos excepcionais, por motivo de interesse público, mediante despacho
fundamentado.
Art. 16. O desrespeito ou desacato ao servidor competente, em razão de suas atribuições legais, bem como o enbargo
oposto a qualquer ato de fiscalização ou atos regulamentares,
constitui falta grave que pode sujeitar o infrator, além da.multa, a imposição de qualquer das penalidades previstas neste decreto.
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Art. 17. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação
ao auto de infração no prazo de quinze dias, contado da sua notificação.
Parágrafo UnICO. Apresentada ou. não a defesa ou impugnação, o auto de infração será julgado pelo dirigente do órgão
de fiscalizaçãocompetente.
Art. 18. A apuração do ilícito, em se tratando de estabelecimento ou sêmen destinado à inseminação artificial, far-se-á,
conforme for o caso e couber, mediante:
I - coleta de amostras para efeito de análise, sem interdição do produto e do estabelecimento;
II - interdição do produto e ou do estabelecimento, como
medida cautelar, que durará o tempo necessário ao atendimento
das exigências legais à realização de análises ou outras providências requeridas, não podendo, em qualquer caso, exceder o
prazo de noventa dias, findo o qual o produto ou o estabelecimento será automaticamente liberado.
Art. 19. Na hipótese de interdição do produto, a autoridade fiscal competente lavrará o termo respectivo, cuja primeira
via será entregue, juntamente com o auto de infração, ao infrator ou a seu representante legal, obedecidos os mesmos requisitos, inclusive a aposição do ciente.
Art. 20. Se a interdição do produto for imposta como resultado de laudo laboratorial, a autoridade fiscal competente fará constar. do processo o despacho respectivo e lavrará o termo
de interdição, inclusive do estabelecimento, quando for o caso.
Art. 21. O termo de coleta e de interdição especificará a
natureza, quantidade, procedência, nome e endereço da empresa
e do detentor do produto.
Art. 22. Poderão ser coletadas do sêmen destinado à inseminação artificial até três doses da partida ou do estoque existente na fonte de produção, no comércio, nas propriedades, nos
aeroportos, portos e postos de fronteira, as quais deverão ser
adequadamente conservadas, ficando uma delas como detentor
ou responsável, a fim de servir como contraprova, e as outras
duas encaminhadas ao laboratório oficial, ou credenciado, para
realização das análises indispensáveis.
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§ I? Em se tratando de sêmen, as doses deverão ser acondicionadas em condições que inalterem sua biologia.
§ 2? Será lavrado laudo minucioso e conclusivo de análise
o qual será arquivado no laboratório oficial ou credenciado, e
extraídas três vias, uma para integrar o processo, outra para
ser entregue ao detentor do produto e a restante à empresa produtora.
§ 3~ O infrator, discordando do resultado condenatório da
análise. poderá, no prazo de quinze dias, requerer perícia de
contraprova, apresentando a dose em seu poder e indicando seu
próprio perito.
§ 4? Da perícia de contraprova será lavrada ata circunstanciada, datada e assinada por todos os participantes, cuja primeira via integrará o processo e conterá todos os quesitos formulados pelos peritos.
§ 5? A perícia de contraprova não será efetuada se houver
indícios de violação ou alteração da dose em poder do infrator,
e, nessa hipótese, prevalecerá como definitivo o laudo condenatório.
§ 6? Aplicar-se-á na perícia de contraprova o mesmo método de análise empregado na análise fiscal condenatória, salvo se
houver concordância dos peritos quanto à adoção de outro método.
§ 7~ A discordãncia entre os resultados da análise condenatória e da perícia de contraprova ensejará recurso à autoridade superior, no prazo de dez dias.
Art. 23. Não sendo comprovada, através de análise ou da
perícia de contraprova, a infração objeto da apuração, e sendo
considerado o produto próprio para o uso da inseminação artificial, a autoridade competente lavrará despacho liberando-o e
determinando o arquivamento do processo.
Art. 24. Nas transgressões que independem de análise ou
perícia, inclusive por desobediência ou desacato à autoridade
fiscal, o processo será considerado concluso para julgamento,
caso o infrator não apresente defesa no prazo de dez dias.
Art. 25. Decidida, pela autoridade competente, a penalidade cabivel, será notifícado o infrator que poderá, no prazo de
dez dias, recorrer da decisão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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§ I? Em havendo interposição de recurso este será conhecido e decidido pela autoridade maior do órgão central de fiscalização da inseminação artificial do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária.
§ 2~ Em caso de multa, o recurso só terá prosseguimento
se o interessado o instruir com a prova do respectivo depósito.
Art. 26. Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva do produto, em razão de laudo laboratorial confirmado
em perícia de contraprova, ou nos casos de fraude, falsificação
ou adulteração.
Art. 27. Quando aplicada a pena de multa, o infrator será
notificado para efetuar o pagamento no prazo de trinta dias, a
contar do recebimento da notificação, à conta do Tesouro Nacional, de acordo com o art. 5? do Decreto-Lei n? 1.899(21, de 21 de
dezembro de 1981.
§ I? Uma das vias da guia de recolhimento será devolvida
pelo infrator à repartição que a emitiu, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil S.A.
§ 2? A multa será reduzida de cinqüenta por cento, a critério da Administração, se o infrator, renunciando ao recurso,
recolhê-la dentro do prazo de dez dias, contado do recebimento
da notificação, devendo, para tanto, o infrator juntar a notificação com a prova da data de seu recebimento.
§ 3? A notificação será feita pessoalmente, mediante registro postal ou por meio de edital publicado na imprensa oficial,
neste último caso, se o infrator não for localizado.
§ 4? O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado
neste artigo implicará sua inscrição em dívida ativa. para cobrança judicial, na forma da legislação pertinente.

Art. 28. Decorrido o prazo mencionado no § 3? do art. 22,
sem que seja recorrida a decisão condenatória ou requerida a
perícia de contraprova, o laudo de análise condenatória será
considerado definitivo e a autoridade fiscal competente determinará a apreensão e inutilização da partida do produto, em todo
o território nacional, independente de outras penalidades
cabíveis, quando for o caso.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):26, out./dez. 1981.
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Art. 29. A inutil ização dos produtos, o cancelamento do
registro, a autorização para o funcionamento da empresa e a licença dos estabelecimentos somente ocorrerão após a publicação na imprensa oficial, de decisão irrecorrível.
Art. 30. Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos para recurso, sem apresentação de defesa ou
apreciados os recursos, a autoridade fiscal competente proferirá
a decisão final, dando o processo por concluso, após a publicação desta última na imprensa oficial e a adoção das medidas impostas.
Art. 31. As notas fiscais ou faturas de compra de sêmen
ou embriões para fins comerciais devem conter, obrigatoriamente:
I - número de registro do estabelecimento no Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária;
II - nome e registro genealógico do reprodutor doador de
sêmen ou doadora de embroões;
III - quantidade de doses de sêmen ou de embriões.
Art. 32. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
expedirá as instruções necessárias à execução do presente decreto.
Art. 33. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução deste regulamento serão resolvidos pelo Secretário Nacionai de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 34. Revoga-se o Decreto n~ 91.111(31, de 12 de março
de 1985.
Art. 35. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de agosto de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR

Antonio Cabrera

(3) Coleção das Leis. Brasília, (2):607, jan./mar. 1985.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757·1963, jul./ago. 1991.
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DECRETO N? 188, DE 12 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegocíeçeo das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n? 13).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) , firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevé a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,

Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Venezuela, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em 30

de maio de 1991, em Montevidéu, o Décimo Quinto Protocolo
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das
Preferéncias Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a
Venezuela (Acordo n:' 13),
DECRETA:
Art. I? O Décimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Penado 1962/80, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n?
13), será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 12 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcos Castrioto de Azambuja

o anexo está publicado no DO

de 13.8.1991, pág, 16290.
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DECRETO N? 189 DE 14 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre a alíquota do IOF incidente sobre o valor de resgate dos Depósitos Especiais Remunerados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 18, § I?, da Lei n? 8.088, de 31 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? O Imposto sobre Operações de Crédito, Cãmbio e
Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários incidirá à alíquota de zero por cento sobre o valor de resgate dos Depósitos Especiais Remunerados, instituídos com a
finalidade exclusiva de acolher o produto das conversões de recursos em cruzados novos, nos termos da legislação e regulamentação vigentes.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de agosto de 1991; 170? da Independêcia e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
DECRETO N? 190, DE 15 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Terceiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n:' 14).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4);1757-1963, jul.Vago . 1991.
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Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em
26 de junho de 1991, em Montevidéu, o Terceiro Protocolo AdícionaI ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil
e a Argentina (Acordo n? 14).
DECRETA:
Art. I? O Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo
n? 14), será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 16.8.1991, pág. 16693

DECRETO N? 191, DE 16 DE AGOSTO DE 1991
Regulamenta, para a Aeronáutica, a lei
n? 5.821(l}, de 10 de novembro de 1972, que
dispõe sobre as Promoções dos Oficiais da
Ativa das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuiçôes que lhe confere o inciso IV do art. 84 da Constituição, e de
acordo com o art. 44 da Lei n? 5.821, de 10 de novembro de 1972,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Generalidades
Art. I? Este Regulamento de Promoçôes de Oficiais da
Ativa da Aeronáutica (Reproa) tem por finalidade fixar as nor(1) Coleção das "Leis. Brasília, (7):57. out./dez. 1972.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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mas e processos para aplicação, na Aeronáutica, da Lei n~
5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas (Lpoafa).
§ 1~ As normas e processos referidos neste artigo visam a
assegurar aos Oficiais da Ativa da Aeronáutica - Militares de
Carreira - o acesso, na hierarquia militar, mediante promoções
de forma seletiva, gradual e sucessiva.
§ 2? Aplicam-se aos Aspirantes-a-Oficial as disposições
deste regulamento, no que couber.
Art. 2? As promoções, nos diferentes Quadros do Corpo
de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, são realizadas no interesse
da Aeronáutica e com O objetivo de atender:
I - às necessidades de pessoal para a organização militar, com base nos efetivos fixados em lei;
11 - ao justo aproveitamento dos valores profissionais
para o desempenho das diferentes funções, principalmente as de
comando, chefia ou direção; e
111 - A necessidade de adequar o acesso de forma regular,
gradual e sucessiva aos postos da hierarquia militar,

CAPÍTULO 11
Dos Critérios de Promoção
Art. 3? As promoções são efetuadas:
1 - para as vagas de Oficiais Subalternos e Intermediários pelo critério de antigüidade;
11 - para as vagas de Oficiais-Superiores, pelos critérios
de antigüidade e de merecimento, de acordo com a ordem de
precedência hierárquica estabelecida no Quadro de Acesso por
Antigüidade ou no de Merecimento, quando a promoção for exclusivamente por esse critério, observado o disposto no § 1~.
111 - para as vagas de Oficiais-Generais, pelo critério de
escolha.
§ I? As promoções para .o preenchimento de vagas, nos
quadros em que o último posto for de Oficial-Superior, serão
efetuadas, para esse posto, exclusivamente pelo critério de merecimento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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§ 2? A promoção será por merecimento, dentro da ordem
de precedência hierárquica estabelecida no Quadro de Acesso
por Antigüidade, quando o Oficial concorrer à mesma pelos critérios de antigüidade e de merecimento, sem prejuízo das futuras quotas de merecimento.
§ 3? Visando permitir um fluxo de carreira regular e equilibrado, entre outras medidas, será fixada, para cada ano, a
proporcionalidade entre as vagas para promoção de OficiaisSuperiores, pelos critérios. de antigüidade e de merecimento.

CAPITULO III
Das Condições Básicas
Seção I
Dos Requisitos Essenciais
Art. 4? Condição de acesso é o requisito essencial que
compreende interstício, aptidão física e condições peculiares a
cada posto, dos diferentes quadros. para promoção ao posto superior.
§ I? Interstício é O período mínimo de serviço em cada
posto, necessário para que o oficial adquiria os conhecimentos e
a experiência desejáveis para o desempenho das funções dos
cargos militares do posto superior.
§ 2? Aptidão fisica é a expressão do estado de sanidade
fisica e mental que habilita o Oficial ao exercício das atividades
funcionais dos cargos militares do posto, quadro e categoria a
que pertence.
§ 3? Condições peculiares são exigências específicas para
determinado posto e quadro, estabelecidas com o objetivo de assegurar os conhecimentos e a experiência desejáveis para o
exercício das atividades funcionais dos cargos militares do nosto superior.
Art. 5? Conceito profissional é o requisito essencial que
resulta da análise qualitativa e quantitativa, pela Comissão de
Promoções de Oficiais, dos atributos inerentes ao exercício da
função militar pelo Oficial, contidos nas Fichas de Avaliação de
Desempenho, à luz das obrigações e deveres militares do Estatuto dos Militares.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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Art. 6? Conceito moral é o requisito essencial que resulta
da avaliação do caráter do oficial e de sua conduta como militar
e cidadão pela Comissão de Promoções de Oficiais, à luz das
obrigações e deveres militares do Estatuto dos Militares.
Seção 11
Do Interstício
Art. 7?· O interstício em cada posto será contado a partir
da data do ato da promoção ou nomeação, ou da data que nele
constar, ressalvados os casos de desconto de tempo não computável previstos no Estatuto dos Militares.
Seção III
Da Aptidão Física
Art. 8? A aptidão física é verificada mediante Inspeção de
Saúde, realizada por Junta Especial de Saúde (JES), quando se
tratar de pessoal funcionalmente obrigado ao vôo e por Junta
Regular de Saúde (JRS), nos demais casos.
§ I? As Inspeções de Saúde obedecem às normas e condições estabelecidas nas Instruções Reguladoras específicas.
§ 2? A incapacidade física temporária, verificada por J untas de Saúde, não impede o ingresso em Quadro de Acesso e
promoção do Oficial. ao posto imediato.
Art. 9? A aptidão física do Oficial, para efeito de integrar
o Quadro de Acesso ou Lista de Escolha, é comprovada através
de Inspeção de Saúde realizada por JES ou JRS.
§ 1~ As Organizações Militares são responsáveis pelo controle das Inspeções de Saúde dos Oficiais que as integram, devendo observar instruções emanadas da Comissão de Promoções de Oficiais, quando do ingresso de Oficiais em Faixa de
Cogitação para composição de Quadros de Acesso.
§ 2? O Oficial em serviço no exterior será dispensado durante trinta meses das exigências deste artigo, a contar da data
de apresentação de embarque para o exterior, desde que tenha
sido julgado apto em Inspeção de Saúde realizada dentro dos
noventa dias que antecederem a essa data.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963. jul./ago. 1991.
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Seção IV
Dos Conceitos Profissional e Moral
Art. 10. A avaliação dos conceitos profissional e moral,
registrados durante a vida militar do oficial, possibilita à Comissão de Promoções de Oficiais realizar a Seleção dos Oficiais
para inclusão em Quadros de Acesso por Antigüidade, por Merecimento e por Escolha, este último ao posto de Brigadeiro.
Art. 11. . Os conceitos profissional e moral resultam da
análise das Fichas de Avaliação de Desempenho de Oficial e dê
outras informações, a critério da Comissão de Promoções de
Oficiais.
Parágrafo único. As autoridades que tiverem conhecimento de atos graves que possam influir, contrária e decisivamente,
na inclusão ou permanência de Oficial em qualquer dos Quadros
de Acesso, deverão, por escrito e via hierárquica, levá-los ao conhecimento da Comissão de Promoções 'de Oficiais.
Art. 12. A Comissão de Promoções de Oficiais poderá solicitar, em qualquer época, a oficial considerado habilitado a
emiti-los, conceito e informações sobre Oficial ou Aspirante-a"
Oficial, com vista à inclusão em Quadro de Acesso.
Art. 13. As normas para elaboração, preenchimento, eneaminhamento e utilização das Fichas de Avaliação serão estabelecidaspelo Presidente da Comissão de Promoções de Oficiais.

CAPÍTULO IV
Do Processamento das Promoções
SeçéoL
Da Promoção por Antigüidade
Art. 14. A promoção por antigüidade é feita com base no
Quadro de Acesso por Antigüidade, organizado de conformidade com o previsto no presente regulamento e obedecerá à ordem
de precedência hierárquica dentro do referido Quadro de Acesso.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zagc. 1991.
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Seção II
Da Promoção por Merecimento
Art. 15. A promoção por merecimento é feita com base no
Quadro de Acesso por Merecimento, organizado de conformidade com o estabelecido no presente regulamento.
Art. 16. A promoção será por merecimento, de acordo com
a ordem precedência hierárquica estabelecida no Quadro de
Acesso por Antigüidade quando o Oficial concorrer à mesma pelos critérios de Antigüidade e de Merecimento.

Seção III
Da Promoção Post Mortem
Art. 17. Será promovido post mortem o Oficial que, ao
falecer, se enquadre nas situações previstas no artigo 30 da
LPOAFA.
Parágrafo único. A data de promoção a ser efetivada na
forma deste artigo retroagirá à data de seu falecimento.

Seção IV
Da Promoção em Ressarcimento de Preterição
Art. 18. O reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição poderá ser feito ex-officio, ou mediante
recurso interposto.
Art. 19. A Comissão de Promoções de Oficiais cabe o
início do processo para o reconhecimento do direito à promoção
em ressarcimento de preteriçãoex-officio, ou à sua informação
quando resultar de recurso interposto.
Art. 20. A antigüidade do Oficial ou Aspirante-a-Oficial,
promovido em ressarcimento de preterição, será contada da data estabelecida no ato da promoção.
Art. 21. A promoção em ressarcimento de preterição será
efetuada segundo os critérios da Antigüidade ou de Merecimento, recebendo o Oficial ou Aspirante-a-Oficial o número que lhe
competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757·1963, jul./ago. 1991.
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Parágrafo único. Na aplicação do disposto no presente artigo, o Oficial mais moderno do posto e quadro correspondente
passará à situação de excedente, se for o caso.
Seção V
Dos Órgãos de Processamento das Promoções
1 - a Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), para as
de Antigüidade, Merecimento e escolha para Brigadeiro, numa
1~ fase; e
II - o Alto·Comando da Aeronáutica, para as de escolha,
na 2~ fase.
Parágrafo único. Os trabalhos destes órgãos, que envolvam avaliação de mérito de Oficial e a respectiva documentação,
terão classificação sigilosa.
Seção VI

Da Comissão de Promoções de Oficiais
Finalidade e Subordinação
Art. 23. A CPO é o órgão permanente encarregado do estudo de todos os assuntos relativos às promoções no Corpo de
Oficiais da Ativa e da Aeronáutica.
Art. 24. A CPO é diretamente subordinada ao Ministro da
Aeronáutica.
Seção VII

Da Constituição
Art. 25. A CPO é constituída de membros Natos e Efetivos, todos Oficiais-Generais do Corpo de Oficiais da Ativa da
Aeronáutica e disporá de uma secretaria.
§ I? São Membros Natos o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, o Comandante do Comando-Geral do Pessoal, o Diretor da Diretoria de Engenharia, o Diretor da Diretoria de Intendência, o Diretor da Diretoria de Saúde, o Chefe da Secretaria
de Inteligência da Aeronáutica e o Chefe da Secretaria da CPO.
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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§ 2? Os membros efetivos são onze Oficiais-Generais do
Quadro de Oficiais Aviadores, todos nomeados pelo Presidente
da República, por proposta do Ministro da Aeronáutica, pelo
prazo de um ano, podendo ser reconduzidos por igual período.
não devendo ultrapassar dois anos consecutivos.
§ 3? São considerados em condições de integrar a CPO os
Oficiais-Generais que estejam no exercício de cargo ou comissão
no Ministério da Aeronáutica.
§ 4? O número de membros efetivos previsto no § 2? deste
artigo poderá ser acrescido de até seis Oficiais-Generais.

Art. 26. O Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica é o Presidente da CPO.
§ I? No impedimento do Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, as reuniões da CPO serão presididas pelo Membro Efetivo ou Nato de maior precedência hierárquica.

§ 2? Quando o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica não
tiver precedência hierárquica sobre o Comandante do ComandoGeral do Pessoal, este Oficial-General deverá ser substítuído na
CPO, como Membro Nato, por Oficial-General do Quadro de
Oficiais Aviadores que se segue em antigüidade na cadeia de comando daquele Comando-Geral.

Art. 27. O Chefe da Secretaria da CPO é Oficial-General
do Quadro de Oficiais-Aviadores, da ativa, do posto de Brigadeiro, não podendo acumular outro cargo.

Seção VIII
Do Funcionamento

Art. 28. Para a realização de suas atribuições a CPO
reunir-se-á com a freqüência necessária, em local, dia e hora
previamente determinados por seu Presidente.
Parágrafo único. A organização e funcionamento daCPO
obedecerão ao seu regulamento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, juL/ago. 1991.
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CAPÍTULO V
Dos Quadros de Acesso e Listas de Escolha
Seção I

Validade e Aprovação
Art. 29. Os Quadros de Acesso por Antigüidade (QAA),
por merecimento (QAM) e por escolha (QAE) serão organizados
e se necessário reformulados, para cada data de promoções, na
forma estabelecida neste regulamento.
Art. 30. Os Quadros de Acesso, após aprovação do Ministro da Aeronáutica, serão publicados em Boletim Confidencial
do Estado-Maior da Aeronáutica e posteriormente pela OM do
Ministério da Aeronáutica.
Parágrafo único. A divulgação dos Quadros de Acesso é
da responsabilidade dos Comandantes, Chefes e Diretores dessas Organizações e deverá ser feita na integra, deles devendo
ter conhecimento todos os oficiais integrantes das Faixas de Cogitação respectivas.
Seção II

Organização dos Quadros de Acesso e das Listas de Escolha
Art. 31. Faixa de Cogitação é a relação de oficiais possui.
dores de interstício, compreendidos nos limites quantitativos
estabelecidos neste regulamento para cada posto e quadro, dispostos em ordem de precedência hierárquica, relacionados para
estudos destinados à inclusão nos QAA, QAM e QAE.
Art. 32. As Faixas de Cogitação para composição de QAA
e QAM serão constituídas por todos os Oficiais possuidores de
interstício, até o limite máximo de cem Oficiais de cada posto e
quadro.
Parágrafo único. Se a Faixa de Cogitação prevista neste
artigo não for suficiente para atender ao número de Oficiais necessários à composição dos Quadros de Acesso, a mesma deverá
ser aumentada para o número de vagas, acrescida de trinta por
cento, desprezando-se as frações porventura existentes.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 33. As Faixas de Cogitação para composição de QAE
ao posto de Brigadeiro terão os seguintes limites:
I - para efetivo de até vinte Coronéis serão constituídas
de, no máximo, dezesseis Oficiais desse posto;
II - para efetivo de vinte e um até cinqüenta Coronéis serão constituídas de, no máximo, vinte oficiais desse posto; e
IH - para efetivo acima de cinqüenta Coronéis serão constituídas de, no máximo, quarenta oficiais desse posto.
Art. 34. As Faixas de Cogitação para composição de QAE
aos postos de Major-Brigadeiro e Tenente- Brigadeiro serão
constituídas. respectivamente, por todos os Brigadeiros e
Majores- Brigadeiros possuidores das condições de acesso e que
póssam constar de QAE, de acordo com O estabelecido neste regulamento.
Art. 35. OS QAA e QAM deverão considerar todos os Oficiais integrantes da respectiva Faixa de Cogitação, colocados
em ordem de precedência hierárquica, observados os critérios
atribuídos a cada Oficial na Organização desses Quadros.
Art. 36. Quando o último posto de um quadro for de Oficial Superior, para promoção a este posto somente será organizado QAM, com base na Faixa de Cogitação correspondente.
Art. 37. Os Quadros de Acesso ao posto de Brigadeiro serão constituídos pelos Coronéis selecionados pela CPO, dentre
os integrantes da Faixa de Cogitação respectiva, colocando-se,
inicialmente, por ordem de antigüidade, aqueles que, na avaliação de mérito, obtiverem a maioria de votos do Plenário,
seguindo-se, logo após, também, por ordem de precedência hierárquica, aqueles Oficiais que não lograram receber maioria na
votação.
Art. 38. Os Quadros de Acesso por Escolha aos postos de
Major-Brigadeiro e Tenente-Brigadeiro serão constituídos, respectivamente, por todos os Brigadeiros e Majores- Brigadeiros
que satisfaçam as condições de acesso, colocados em ordem de
precedência hierárquica, obedecidos os limites quantitativos
previstos no parágrafo único.
Parágrafo único. Os limites quantitativos de cada QAE,
em função das vagas existentes, serão de dez Brigadeiros' e de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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dez Majores-Brigadeiros para a primeira vaga de promoção,
acrescidos de mais dois Oficiais-Generais para cada vaga subseqüente, respectivamente.
Art. 39. Para a elaboração das Listas de Escolha aplicar-

se-á o disposto na LPOAFA.
Seção lJI
Do Recurso
Art. 40. O recurso é o meio legal de que dispõe o Oficial ou
Aspirante-a-Oficial para pleitear a modificação de ato administrativo que o tenha prejudicado ou reconhecimento de um direito que julga lhe tenha sido negado.
Parágrafo único. A interposição de recurso deverá ser comunicada ao Presidente da CPO pelo respectivo Comandante,
Chefe ou Diretor, em mensagem escrita, de precedência compatível com a urgência devida.
Art. 41. Haverá direito a recurso ao Ministro da Aeronáutica, como última instância na esfera administrativa, nos casos
em que o militar:
I - se julgar prejudicado em seu direito à promoção ou
composição de Quadro de Acesso;
II
tiver sido indicado para integrar quota compulsória;
e
III
for considerado não habilitado para realizar os cursos exigidos para promoção.
Art. 42. Para interposição de recurso deverão ser respeitados, em cada caso, os prazos previstos no artigo 51, do Estatuto
dos Militares - Lei n? 6.880 121, de 9 de dezembro de 1980.
Parágrafo único. O recurso referente à composição de Quadro de Acesso deverá ser encaminhado diretamente à CPO pela
organização a que pertence o Oficial ou Aspirante-a-Oficial, de
modo a dar entrada na Secretaria da CPO até vinte e cinco dias
antes das datas previstas para as promoções respectivas.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):162, out./dez. 1980.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.

1825

CAPÍTULO VI
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 43. Aos Oficiais no exercício de comissão no exterior
e àqueles que estiverem matriculados em cursos de interesse do
Ministério da Aeronáutica, por ato expresso da Administração.
ou que concluírem com aproveitamento os referidos cursos. há
menos de dois anos da data prevista para a promoção ao posto
de Major, não se aplica, para efeito dessa promoção, a exigência

do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, desde que os Oficiais
mais antigos do mesmo posto e Quadro já a tiverem cumprido.
§ 1~ Os Oficiais promovidos na forma deste artigo ficam
obrigados ao cumprimento dessa exigência para a promoção seguinte.
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica aos Oficiais incapacitados definitivamente para matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Art. 44. O Oficial que deixar de ser promovido por não ter
sido incluído em Quadro de Acesso por não satisfazer as .condições de acesso, por motivo independente de sua vontade, poderá
ter sua promoção considerada pela CPO, em ressarcimento de
pretericão, ao satisfazê-las e integrar Quadro de Acesso.
§ I? Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as
condições de acesso referente à aptidão física e á realização das
provas aéreas.
§ 2~ A promoção em ressarcimento de preterição, de que
trata este artigo, será a contar da data em que o Oficial devesse
ser promovido, caso lhe tivesse sido proporcionada pela Administração oportunidade para atender ás condições peculiares de
acesso.
§ 3? A promoção de que trata este artigo será realizada pelo critério de merecimento, quando o Oficial integrar o QAM,
organizado ou reformulado para a primeira data de promoção,
após satisfazer as condições de acesso.

Art. 45. O Oficial ou Aspirante-a-Oficial que venha a completar o interstício na data de promoção considerada poderá ser
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963,jul./ago. 199L
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incluído em Faixa de Cogitação e Quadro de Acesso, desde que
atenda aos demais requisitos essenciais e, na forma deste regulamento, não incorra em qualquer critério impeditivo.
Art. 46. Os Interstícios e as Condições Peculiares serão
estabelecidos por ato do Ministro da Aeronáutica, ouvido o
Alto-Comando.
Art. 47. Serão exigidos do Oficial Aviador, incluído na
Categoria de Extranumerário, os requisitos essenciais estabelecidos na LPOAFA e neste regulamento, com a exclusão das
Condições Peculiares relativas á atividade aérea.
Art. 48. A proporcionalidade entre as vagas para as promoções de Oficiais Superiores, a contar da data de publicação
deste decreto para o ano de 1991 e o de 1992, será variável para
cada promoção, sendo apurada pela relação entre o número de
Oficiais que concorrem à promoção, para um determinado Posto
e Quadro, pelo critério de merecimento e pelo de antigüidade,
dentro das vagas existentes e na ordem de precedência hierárquica do Quadro de Acesso por antigüidade respectivo.
Art. 49. Os casos não previstos serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 50. Ficam revogados os Decretos n~ 91.725131, de 30 de
setembro de 1985 e n~ 96.093141, de 27 de maio de 1988.
Art. 51.
blicação.

Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-

Brasília, 16 de agosto de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro

(3) Coleção das Leis. Brasília, (8):750, out.ldez. 1985.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (4):241, abr./jun. 1988.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963. jul./ago. 1991.

1827
DECRETO N? 192, DE 20 DE AGOSTO DE 1991
Regulamenta a Lei n? 8.19!}OJ, de 28 de
junho de 1991, que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados na
aquisição de automóveis para utilização no
transporte individual de passageiros (táxi).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 7? da Lei n? 8.199, de 28 de junho de
1991,
DEC1tETA:
Art. I? A aquisição de àutomóveis de passageiros com a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de
que trata o art. I? da Lei n? 8.199, de 28 de junho de 1991, obedecerá ao disposto neste decreto.
Art. 2? São isentos de IPI os automóveis de passageiros
de fabricação nacional, de até 127 HP de potência bruta (SAE),
classificados na posição 8703 da Tabela de Incidência aprovada
pelo decreto n? 97.410(2), de 23 de dezembro de 1988 (Tipi/881,
quando adquiridos para efetiva utilização na atividade de transporte individual de passageiros (táxi) por:
I - motoristas profissionais que, em I? de julho de 1991,
exerciam, comprovadamente. em veículo de sua propriedade, a
atividade de condutor autônomo de passageiros, na categoria de
aluguel (táxi), na condição de titular de autorização, permissão
ou concessão do poder concedente;
II - motoristas profissionais autônomos que, em I? de julho de 1991, eram titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros (táxi), mas que se encontravam impedidos de exercer
essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou roubo do veículo anteriormente utilizado nessa atividade;
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 183(3):1085, maio/jun. 1991.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):735. out/dez. 1988,

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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lU - cooperativas de trabalho que, em I? de julho de 1991,
eram permissionárias ou concessionárias de transporte público
de passageiros, na categoria de aluguel (táxi).
Art. 3? Fica assegurada a manutenção do crédito do IPI
relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao
material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos referidos neste decreto.
Art. 4? O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer
acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do
veículo adquirido.
Art. 5? O benefício de que trata a Lei n? 8.199, de 28 de junho de 1991, somente poderá ser utilizado uma única vez, para a
aquisição de um automóvel de passageiros.
Parágrafo único. No caso das cooperativas de trabalho, a
isenção aplica-se à aquisição de um automóvel de passageiros
para cada um de seus associados, desde que estes não utilizem
o benefício como condutor autônomo de passageiros.
Art. 6? A alienação do veículo, adquirido nos termos da
Lei n? 8.199, de 28 de junho de 1991, ou da Lei n? 8.000 131, de 13
de março de 1990, antes de três anos contados da data de sua
aquisição, a pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos estabelecidos nos referidos diplomas legais e no presente decreto, acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, monetariamente corrigido.
Parágrafo único. A alienação a que se refere este dispositivo sujeita, ainda, o alienante ao pagamento de multa e de juros
moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de
fraude ou falta de pagamento do imposto devido.
Art. 7? A isenção será reconhecida pelo Departamento da
Receita Federal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos neste decreto.
Parágrafo único. O Departamento da Receita Federal baixará normas complementares necessárias à aplicação do disposto neste decreto.
(3) Coíeçeo das Leis. Brasília, 182)(2, t. 1):667, mar.labr. 1990,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil; Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 8? A isenção vigorará em relação aos fatos geradores
que ocorrerem até 31 de dezembro de 1992.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mnrcilio Marques Moreira
DECRETO N? 193, DE 21 DE AGOSTO DE 1991
Regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), criado pelo DecretoLei n? 2.288(1), de 23 de Julho de 1986, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos Decretos-Leis n? 2.288, de 23 de julho de
1986, 2.383, de 17 de dezembro de 1987, e no art. 2? do DecretoLei n? 2.449, de 21 de julho de 1988,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Da Natureza e da Finalidade
Art. I? O Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND),
vinculado ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
(MEFPI, tem natureza autárquica, personalidade juridica de direito público, patrimônio e receita próprios, sujeitando-se às
disposições deste decreto e às demais normas legais e regulamentares pertinentes à execução e controle orçamentário, financeiro e contábil.
Parágrafo único. O FND somente poderá utilizar recursos
próprios para o pagamento de despesas estritamente necessárias à realização de investimentos de capital, à contratação dos
(1)

Coteçeo das Leis. Brasília, (5):11, jul./set. 1986.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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serviços referentes às quotas, à carteira de títulos, às obrigações do fundo e à auditoria independente, conforme definidas
pelo Conselho de Orientação, vedados os gastos relativos a pessoal, material permanente e de consumo, aquisição, locação e
conservação de bens móveis e imóveis e outros de custeio.
Art. 2? O FND tem por finalidade prover recursos para a
realização, pela União, de investimentos de capital previstos pelo Governo Federal, necessários à dinamização do desenvolvimento nacional e apoio à iniciativa privada na organização e
ampliação de suas atividades econômicas.

CAPiTULO II
Da Organização
Art. 3? O FND tem a seguinte organização:
I - Conselho de Orientação;
II - Secretaria-Executiva.
Art. 4? O Conselho de Orientação do FND será integrado
pelos seguintes membros:
I - Secretário-Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que será o seu Presidente;
II - Secretário da Fazenda Nacional, que será o seu VicePresidente;
III - Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social;
IV
Presidente do Banco Central do Brasil;
V - Secretário Nacional de Planejamento;
VI - um representante do setor privado da economia nacional, nomeado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ I? O mandato do Conselheiro representante do setor privado é de dois anos, renovável por um período.
§ 2? O Conselho de Orientação reunir-se-á, ordinariamente, a cada seis meses e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente, presentes dois terços de seus membros.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.

1831
§ 3? As decisões do conselho serão tomadas por maioria
simples dos presentes, em votação nominal.
§ 4? O Presidente terá, além do voto ordinário, o de qualidade.
§ 5? A participação no Conselho de Orientação não dará
direito a qualquer remuneração.
§ 6? Os membros a que se refere os incisos UI a V poderão designar representantes.

CAPÍTULO III
Da Competência
Art. 5? Compete ao Conselho de Orientação do FND:
I - estabelecer as normas financeiras necessárias à
execução do orçamento do fundo, com vistas à valorização do
seu patrimônio;
U - aprovar os limites de aplicações do fundo, segundo
as suas diversas modalidades, e o montante de recursos a serem
repassados aos agentes financeiros federais;
UI - fixar as taxas mínimas de aplicação de recursos do
fundo, estabelecendo os encargos financeiros e prazos máximos
a serem adotados nas concessões de empréstimos, bem assim
instituir reservas e provisões;
IV - requisitar, ao administrador do fundo, a qualquer
tempo, informações sobre os recursos repassados, as aplicações
realizadas e os respectivos resultados;
V - aprovar as prestações de contas do administrador
do fundo, previamente ao seu encaminhamento ao Tribunal de
Contas da União;
VI - estabelecer os limites e as condições de cada emissão de Obrigações do FND (OFND) e de sua conversibilidade
para outra forma, bem assim as condições de sua negociabilidade e a rentabilidade;
VU - expedir as normas complementares necessárias ao
funcionamento do fundo;
VUI - aprovar as operações de participação acionária, de
subscrição de títulos de emissão da União ou de instituições financeiras federais;
Col. Leis Rep. Fed. BrasilvBrasflia, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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IX - aprovar os programas e linhas de crédito do fundo;
X - aprovar os convênios e os contratos a serem celebrados com instituições financeiras federais, inclusive o
BNDES, para repasse de recursos do FND a serem aplicados
nos programas e linhas de crédito do fundo e fixar os montantes
de recursos a repassar.
Art. 6? Os serviços de Secretaria Executiva do FND serão
executados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que prestará o apoio técnico, administrativo e de
pessoal necessário ao seu funcionamento.
Parágrafo único. Caberá ao Presidente do BNDES, que
para esse fim poderá delegar competência a um Diretor daquele
banco, a função de Secretário-Executivo "e a "representação ativa
e passiva do FND, inclusive em assembléias gerais de sociedades por ações, podendo para tanto constituir mandatário do fundo com poderes especiais, dentre os funcionários do referido
banco.
Art. 7? Compete ao Secretário-Executivo do FND;
I - a gestão e administração do FND, de acordo com
as diretrizes gerais, o orçamento e as normas financeiras estabelecidas;
II - encaminhar ao Departamento de Orçamento da
União, da Secretaria Nacional de Planejamento, do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, a proposta de orçamento do FND aprovada pelo Conselho de Orientação do Fundo,
para exame e inclusão na proposta anual do Orçamento Anual
da União e as estimativas de recursos líquidos disponíveis a cada ano, bem assim a avaliação sobre a rentabilidade das quotas.
III - submeter, ao Conselho de Orientação, os balanços
e a prestação de contas anuais e as propostas de normas e instruções complementares;
IV - publicar, semestralmente, demonstrativo sintético
da situação patrimonial do fundo;
V - publicar. até noventa dias após o encerramento de
cada exercício, balanço anual e demais demonstrativos previstos na legislação, acompanhado do parecer do auditor independente;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(4):1757-1963. jul.vago. 1991.
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VI - firmar instrumentos contratuais relativos à compra, venda ou permuta de títulos e ações, bem assim à alienação
de quaisquer outros bens integrantes do ativo do FND, podendo
para tanto constituir mandatário do fundo com poderes especiais;
VII - dar instruções ao representante do FND, quanto ao
voto nas assembléias gerais das sociedades por ações de que
participe;
VIII - decidir sobre exercício e negociação de direitos do
FND, relativos às suas participações societárias, respeitadas as
disponibilidades orçamentárias.
Art. 8? Compete à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento a fiscalização da
aplicação dos recursos do FND.
Art. 9? Para a realização de suas atividades, o FND poderá celebrar convênios com agentes financeiros federais.

CAPÍTULO IV
Do Exercício Financeiro e do Orçamento
Art. 10. O exercício financeiro do FND coincidirá com O
exercício financeiro da União.
Art. 11. Na elaboração da proposta de orçamento do FND,
a ser submetida ao seu Conselho de Orientação, serão respeitados a previsão de recursos disponíveis, o objetivo de valorização das quotas e o Programa de Dispêndios Globais.
Art. 12. O orçamento do FND poderá ser alterado no decorrer do exercício, mediante os mesmos procedimentos estatuídos para sua elaboração e aprovação.
CAPÍTULO V
Dos Recursos e das Aplicações
Art. 13. O FND emitirá quotas, na forma escriturai ou nominativa endossável, correspondentes à fração ideal do patrimônio do fundo.
Art. 14. As quotas do FND serão subscritas pela União,
com recursos orçamentários.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 15. A partir de 31 de dezembro de 1989, as quotas do
fundo têm direito a um dividendo anual minimo, isento de imposto renda, de vinte e cinco por cento do resultado líquido positivo apurado em cada exercício.
Art. 16. As quotas e as obrigações do FND poderão ser livremente negociadas e transferidas. sujeitando-se às norrrtes vigentes.
Art. 17. As entidades fechadas de previdência privada,
mantidas por empresas públicas, sociedades de economia mista,
federais ou estaduais, autarquias, inclusive as de natureza especial, e fundações instituídas pelo Poder Público, aplicarão parcela de suas reservas técnicas na aquisição de Obrigações do
FND (OFND) com prazo de dez anos.
§ I? O percentual de aplicação a que se refere este artigo
será realizado nos trinta dias seguintes ao levantamento dos balancetes trimestrais e comprovado junto à Secretaria Executiva
do FND, até trinta dias após a publicação do balanço anual da
entidade.
§ 2? Caberá ao Conselho Monetário Nacional:
a) adequar as distribuições das reservas técnicas das entidades fechadas de previdência privada às exigências deste artigo;
b) alterar as condições da aplicação e modificar o percentual a que se refere este artigo, até o limite de 30% (trinta por
cento) das reservas técnicas das entidades referidas no caput.
§ 3? As OFND serão emitidas sob a forma escrituraI, podendo ser integradas a sistema centralizado de custódia;
§ 4? As OFND emitidas a partir do início da vigência deste decreto terão valor nominal de Cr$1.000,00 (um mil cruzeiros);
§ 5? As OFND de que trata este artigo serão remuneradas,
no primeiro dia de cada mês, pela Taxa Referencial do mês anterior, acrescida de juros equivalentes a 6% a.a. (seis por cento
ao ano), calculados sob o regime de capitalização composta:
a) a remuneração correspondente à Taxa Referencial será
incorporada ao valor principal do título e paga no seu resgaste:
b) os juros de seis por cento ao ano serão pagos no primeiro
dia de cada mês.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, juI./ago. 1991.
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§ 6? O Conselho de Orientação do FND poderá, em caráter
excepcional, autorizar a recompra das OFND, de que trata este
artigo, pelo fundo.
Art. 18. O FND poderá emitir quotas nominativas endossáveis e obrigações de longo prazo, com o objetivo de captar recurso junto a, investidores privados, bem assim a autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, ou quaisquer empresas sob controle direto ou indireto da União.
Parágrafo único. As OFND a que Se refere este artigo serão emitidas com o prazo mínimo de dois anos e serão remuneradas nas condições a serem estipuladas, em cada emissão, pelo
Conselho de Orientação.
Art. 19. As aplicações do FND:
I - serão realizadas objetivando retorno econômico;
II - serão feitas sob as seguintes modalidades:
a) aquisição de participações acionárias ou direitos a elas
relativos, estabelecido que a participação do FND não deve superar um terço do capital integralizado, nem ultrapassar a participação dos acionistas controladores;
b) concessão de empréstimos, mediante repasses a agentes
financeiros federais, cabendo a estes 08 riscos das operações;
c) subscrição de títulos de emissão da União ou de instituições financeiras federais;
III - subordinar-se-ão, quando efetuadas em empresas estatais, -às normas previstas no art. 19 do Decreto n? 80121, de 5
de abril de 1991.

CAPITULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 20. E vedado ao FND efetuar doações ou aplicações
de recursos a fundo perdido.
Art. 21. Mediante prévia autorização do Conselho de
Orientação, o FND destinará parcela de seus recursos à constituição de uma carteira de ações, formada por títulos representa(2) Coteçeo das Leis. Brasília, 183(2): 680, mar.labr. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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tivos do capital de empresas públicas, sociedades de economia
mista, suas subsidiárias e controladas, e outras empresas sob
controle direto ou indireto da União.
Art. 22. As entidades da Administração Federal indireta
poderão contratar com a União a aquisição e, entre si, a aquisicao e alienação de ações e de outros títulos e valores mobiliários, sem que tais operações sejam efetivadas através do sistsma de distribuição previsto no art. 15, da Lei n? 6.385 (3) , de 7 de
dezembro de 1976.
§ I? A União e as entidades referidas neste artigo, na forma nele fixada, poderão, ainda, contratar a cessão gratuita ou
Onerosa de direito de preferência à subscrição de ações.
§ 2? Nos contratos de que trata este artigo, o valor dos
títulos será fixado tomando-se por base:
a) a cotação média da semana anterior à que se realizar a
operação, no caso de sociedade aberta;
b) o valor patrimonial acusado no último balanço, no caso
de ações sem cotação em bolsa; ou
c) o valor de emissão, no caso de aumento de capital, na
forma do art. 170 da Lei n? 6.404(4), de 15 de dezembro de 1976.
Art. 23. O Fundo Nacional de Desenvolvimento não sofrerá incidência.
I - do imposto de renda incidente sobre rendimentos e
ganhos de capital provenientes de ações de sua propriedade, de
debêntures e operações de crédito, inclusive repasses, bem assim os decorrentes de aplicações financeiras quando realizadas
diretamente Ou à sua conta; e
II - da contribuição para o Fundo de Investimento Social
(Fmsocial}.
Art. 24. As receitas geradas pelo FND não constituirão
base de cálculo das contribuições ao Programa de Formação do
Patrimõnio do Servidor Público (Pasep).
Art. 25. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):70, out.ldez. 1976.
(4) Idem, pág. 105.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 26. Ficam revogados os Decretos n?s 93.538(5), de 6 de
novembro de 1986, 94.194 161, de 7 de abril de 1987 e 94.403171, de 4
de junho de 1987.
Brasília, 21 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
DECRETO N? 194, DE 21 DE AGOSTO DE 1991
Promulga o Acordo sobre o Sistema
Global de Preferências 'Comerciais entre os
Países em Desenvolvimento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais entre os Países em Desenvolvimento foi
concluído em Belgrado, a 13 de abril de 1988;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o acordo
ora promulgado, pelo Decreto Legislativo n? 98, de 25 de março
de 1991;
Considerando que o Governo brasileiro efetuou o depósito
da Carta de Ratificação do Acordo em epígrafe em 25 de abril
de 1991;
Considerando que o Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais entre os Países em Desenvolvimento entrou em vigor, para o Brasil, em 25 de maio de 1991, na forma
de seu artigo 26, parágrafo 2?,
DECRETA;
Art. I? O Acordo sobre o Sistema Global de Preferências
Comerciais entre os Países em Desenvolvimento, apenso por có(5) Coleçeo das Leis. Brasília, (8):305, out./dez. 1986.
(6) Coleção das Leis. Brastlla, (4):81, abr./jun. 1987.
(7) Idem, pág. 404.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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pia ao presente decreto, será cumprido e executado tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
O anexo está publicado no DO de 22.8.1991, págs. 17207/17234.

DECRETO N? 195, DE 21 DE AGOSTO DE 1991
Regulamenta o art. 80 do Decreto-Lei
n.O 2.300w, de 21 de novembro de 1986,
quanto a serviços de publicidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 80 do
Decreto-Lei n? 2.300, de 21 de novembro de 1986,
DECRETA:
Art. I? Reger-se-á pelas normas deste decreto a préqualificação única de licitantes nos processos para contratação
de serviços de publicidade, nos órgãos da Administração Pública Federal direta, nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Na pré-qualificação de que trata este artigo, observar-se-ão as normas gerais do Decreto-Lei n? 2.300,
de 21 de novembro de 1986, e, no que couber, as disposições específicas aplicáveis às concorrências.
Art. 2? São serviços de publicidade, para os fins deste decreto, aqueles destinados a informar o público, difundir idéias
ou promover a venda de produtos e serviços, bem como a veiculação de publicidade legal, institucional ou promocional, o pla(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out./dez. 1986.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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nejamento, concepção, produção, execução ou distribuição de
peças ou campanhas publicitárias e promocionais.
Art. 3? A pré-qualificação tem por objetivo certificar a capacidade técnica e econômica de agências e agenciadores de publicidade que, por prazo não superior a dois anos, concorrerão à
prestação dos serviços relacionados no artigo "anterior, perante
o órgão ou entidade contratante.
Parágrafo único. A pré-qualfíciação não gera direito à contratação dos serviços das agências e agenciadores de publicidade pré-qualificados, nem implica diminuição da faculdade dos
órgãos e entidades de Administração Pública Federal de inabilitar proponentes pré-qualificados, por ocasião das licitações específicas, caso não mantenham as condições comprovadas na
pré-qualificação.
Art. 4? O processo de pré-qualificação de serviços de publicidade será realizado em Brasília (DF), devendo o edital de
pré-qualificação ser publicado no Diário Oficial da União e, se
for o caso, nos jornais de grande circulação (art. 18, do DecretoLei n? 2.300, de 1986).
Art. 5? São mantidas as pré-qualificações já realizadas e
as publicadas pelas autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta e indiretamente pela União.
Parágrafo único. Somente as agências e agenciadores de
publicidade pré-qualificados nas respectivas entidades poderão
participar nos processos licitatórios das mesmas, durante o prazo de vigência da pré-qualificação.
Art. 6? Findo o prazo de validade das pré-qualificações referidas no artigo anterior, terá validade somente a préqualificação única da Presidência da República.
Art. 7? O Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República expedirá as instruções complementares ao disposto neste decreto.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
J arhas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, iulv/ago. 1991.
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DECRETO N? 196, DE 21 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre íicíteçõee de serviços de
publicidade, no âmbito da Administração
Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As contratações de serviços de publicidade, nos
órgãos da Presidência da República e nos Ministérios, bem como nas autarquias, fundações. empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, serão precedidas de licitação de melhor
técnica, na qual serão observadas as normas do Decreto-Leí n~
2.300(11, de 21 de novembro de 1986, do Decreto n? 30(21, de 7 de
fevereiro de 1991, e as disposições deste decreto.
Art. 2? Os titulares dos órgãos e entidades referidos no artigo anterior encaminharão seus projetos básicos de licitação,
até 31 de janeiro de cada ano, à Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade, que os submeterá ao
Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, acompanhado de parecer quanto ao mérito do projeto.
§ 1? Os encaminhamentos serão feitos sob a forma de formulários PB-Projeto Básico, atendendo aos requisitos definidos
no inciso VII do art. 5? do Decreto-Lei n? 2.300, de 1986, e às
instruções expedidas pelo Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
§ 2? Não poderá contratar serviços de publicidade, o órgão
que deixar de encaminhar o PB-Projeto Básico no prazo previsto no caput deste artigo, excetuadas as publicações legais, no
Diário Oficial da União e Diário Oficial dos Estados.
Art. 3~ As licitações serão realizadas entre as agências e
agenciadores de publicidade pré-qualificados, na forma prevista
no Decreto n? 195(31, de 21 de agosto de 1991, devendo os licitantes apresentar a documentação exigida no aviso de licitação.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out./dez. 1986.
(2) Coleção das Leis, 183(1):299, jan.Zfev. 1991.
(3) V. pág. 1838 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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Art. 4? A Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de
Serviços de Publicidade procederá à classificação dos projetos
apresentados pelos proponentes, em cada licitação de interesse
dos órgãos e entidades referidos no art. I? deste decreto.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo,
denomina~se:

ai projeto: a proposição de serviço de cada licitante;
bl classificação: verificação de atendimento, no projeto, dos
requisitos de melhor técnica, exigidos no ato convocatório da licitação.
Art. 5~ Os processos licitatórios serão realizados:
I - pela Comissão Exclusiva de Licitação de Serviços de
publicidade, os relativos a serviços de responsabilidade dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios;
11 - pelas respectivas comissões permanentes ou especiais
de licitações, os pertinentes às demais entidades referidas neste
decreto.
Parágrafo único. Ás comissões de licitação compete fazer
cumprir o disposto-no parágrafo único do art. 31 do Decreto-Lei
n? 2.300, de 1986.
Art. 6? O ato convocatório das licitações de que trata este
decreto deverá conter:
I - definição do critério de melhor técnica para julgamento da proposta;
II - especificação da Proposição de Serviços
PROJETO que deverá ser encaminhado em envelope contendo:
ai exposição, limitada a sete laudas, sobre o Planejamento
Estratégico de Comunicação. para avaliação dos serviços que
serão prestados;
bl política de preços, sistemática de atendimento e política
de negociação com veículos;
c) demonstrativo de custos - condições para prestação dos
serviços, incluindo planilha dos custos estimados da produção,
da veiculação, por modalidade de meio, e das demais despesas
em que se deverá incorrer. O conteúdo deste demonstrativo deve ser expresso de forma clara e precisa. rubricado em todas as
folhas e assinado pelo representante legalmente habilitado;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{41:1757-1963, jul./ago. 1991.
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IH

~

estabelecimento dos requisitos de melhor técnica,

exigidos para a classificação dos projetos;

IV -

cláusula determinativa de que, dentre as propostas

julgadas, será escolhida a mais vantajosa para a administração.

Art. 7? Os processos de licitação de serviços de publicidade serão realizados nas cidades onde estão sediados os órgãos
licitantes, devendo o aviso de licitação ser publicado no Diário
Oficial da União, Diário Oficial do Estado e, se for o caso, nos
jornais de grande circulação ou por meio de comunicação à entidade representativa do setor publicitário.
Art. 8? No recebimento do envelope Proposição de Serviços - PROJETO, a respectiva comissão de licitação procederá
à abertura, rubricará as propostas, juntamente com os representantes indicados pelos licitantes presentes, e as encaminhará à
Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade, que sobre elas decidirá.
Parágrafo único. Na abertura dos envelopes, observar-se-á
o disposto no § l?do art. 35 do Decreto-Lei n? 2.300, de 1986.
Art. 9? A Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de
Serviços de Publicidade, ao restituir à comissão de licitação todos os envelopes, indicará o projeto classificado e justificará a
desclassificação dos demais.
Parágrafo único. Da decisão será dada ciência aos licitantes.
Art. 10. As campanhas e outros serviços, objeto das propostas vencedoras em cada licitação, serão enviados à Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade, para efeito de aprovação prévia e acompanhamento de sua
execução, conforme será disposto em ato do Chefe do Gabinete
Pessoal do Presidente da República.
Art. 11. Os contratos relativos a serviços de publicidade
serão publicados, pelo órgão ou entidade contratante, no Diário
Oficial da União, mediante extrato, no prazo de vinte dias contados da data da respectiva assinatura.
Art. 12. As autoridades competentes, nos Ministérios e
nas Secretarias da Presidência da República, adotarão as medidas necessárias à adequação dos regulamentos próprios de licitação das entidades a eles vinculadas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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Art. 13.

Incorrerão em responsabilidade administrativa e

civil os dirigentes de órgãos e entidades, inclusive os represen-

tantes da União ou de entidade federal controlada nas assembléias gerais. que descumprirem ou se omitirem no cumprimento das normas estabelecidas neste decreto.
Parágrafo único. Aos órgãos integrantes do sistema de
controle interno do Poder Executivo, bem assim aos conselhos
fiscais e órgãos equivalentes das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, incumbem a
fiscalização das medidas contidas neste decreto e a apuração
das responsabilidades.
Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 197, DE 21 DE AGOSTO DE 1991
Aprova o Regimento Interno da Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de
Serviços de Publicidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição.
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado, nos termos do anexo, o Regimento
Interno da Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade. prevista no art. 20 do Decreto n:' 99.188111•
de 17 de março de 1990.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2182, maio/jun. 1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1566, mar.labr. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 3? Revoga-se o Decreto n:' 99.298121, de 12 de junho de
1990.
Brasília, 21 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(Anexo ao Decreto n:' 197, de 21 de agosto de 1991)
REGIMENTO INTERNO
Art. I? A Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de
Serviços de Publicidade, instituída conforme o art. 20 do Decreto n? 99.188, de 17 de março de 1990, tem por finalídade o assessoramento ao Chefe de Gabinete Pessoal do Presidente da República, no que concerne à contratação a terceiros, de serviços
de publicidade, no âmbito da Administração Pública Federal.
§ 1~ A comissão reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes
por mês e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo
Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
§ 2? A Assessoria de Divulgação do Gabinete Pessoal do
Presidente da República prestará o apoio administrativo e operacional necessário à realização das reuniões da comissão.
Art. 2? A comissão será composta pelo Presidente e quatro membros, sendo um suplente, todos designados pelo Presidente da República mediante indicação do Chefe de seu Gabinete Pessoal, com mandato de um ano.
Parágrafo único. A participação na comissão será considerada relevante serviço prestado à Administração Pública Federal e não será remunerada.
Art. 3? Os atos da comissão terão a forma de parecer ou
deliberação e serão aprovados por maioria simples dos votos de
seus componentes, cabendo ao Presidente, além do voto comum,
o de qualidade.
(2) Coleçêo das Leis. Brasília, 182(3):2188, maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.vago. 1991.
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Art. 4? Ao Presidente da comissão compete:
I - convocar as reuniões da comissão;
11 - coordenar, orientar e supervisionar os trabalhos da
comissão;
UI - representar a comissão perante o Gabinete Pessoal
do Presidente da República;
IV - propor ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente
da República alterações a este regimento.
Art. 5? Compete à comissão:
I - manter cadastro permanente das necessidades de

serviços de publicidade dos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
U - deliberar sobre projetos básicos de contratação de
serviços de publicidade, previamente ao pronunciamento da autoridade competente, para autorizar o início do processo licitatório ou a dispensa deste;
III - adotar as providências necessárias à racionalização
e integração dos projetos básicos que lhe forem submetidos;
IV - atuar, na qualidade de Comissão Técnica, nos processos de licitação de serviços de publicidade de interesse dos
órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, bem assim das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, decidindo sobre a classificação dos projetos concorrentes;
V - decidir 80 bre os recursos interpostos contra seus
próprios atos e, mantida a decisão, submetê-los ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República;
VI - elaborar propostas de normas e instruções, a serem
submetidas ao Gabinete Pessoal do Presidente da República,
pertinentes à contratação, a terceiros, pelos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, de serviços de publicidade;
VII - executar outras atividades que lhe sejam atribuídas
pelo Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República.
Parágrafo único. Haverá registro formal de todos os atos
da Comissão, em especial lavratura de ata de suas reuniões.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 6~ Para o exercicio da atribuição prevista no inciso
IH do art. 5? deste regimento, a comissão emitirá parecer. sobre
os PB-Projeto Básico, submetendo-os, em seguida, à aprovação
do Gabinete Pessoal do Presidente da República (art. 2? do Decreto n? 196131, de 21 de agosto de 1991).
Parágrafo único, Compete ao Chefe do Gabinete Pessoal
do Presidente da República expedir as instruções pertinentes ao
disposto neste artigo.

DECRETO N? 198, DE 21 DE AGOSTO DE 1991
Aprova o Regimento Interno da Comissão Executiva de Licitação de Serviços de
Publicidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado, nos termos do anexo, o Regimento
Interno da Comissão Exclusiva de Licitação de Serviços de Publicidade, prevista no art. 19 do Decreto n? 99.188 111, de 17 de
março de 1990.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revoga-se o Decreto n? 99.297121, de 12 de junho de
1990_
Brasília, 21 de agosto de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(3) V. pág. 1840 deste volume.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1566, mar.Zabr. 1990.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2188. maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, iul.Zago. 1991.
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(Anexo ao Decreto n? 198, de 21 de agosto de 1991)
REGIMENTO INTERNO
Art. 1? A Comissão Exclusiva de Licitação de Serviços de
publicidade, de que trata o art. 19 do Decreto n? 99.188, de 17 de
março de 1990, vincula-se ao Gabinete Pessoal do Presidente da
República e efetuará a pré-qualificação única e todos os processos licitatórios, de responsabilidade dos órgãos da Presidência
da República e dos Ministérios, relativos à contratação de serviços de publicidade ou promoção de atos, programas, obras e
campanhas pretendidas pelos referidos órgãos.
Art. 2? A Comissão compõe-se do Presidente e quatro
membros, sendo um suplente, todos vinculados ao Serviço PÚ~
blico Federal e designados pelo Presidente da República, indicados pelo Chefe de seu Gabinete Pessoal.
§ 1? A designação do Presidente e dos membros da Comissão será válida pelo período de um ano.
§ 2? A participação na comissão será considerada relevante serviço prestado à Administração Pública Federal e não será
remunerada.
Art. 3? A comissão atuará mediante provocação formal do
Gabinete Pessoal do Presidente da República, em processo instruído com a documentação proveniente do órgão solicitante.
Art. 4? Compete à comissão:
I - processar e julgar os certames de pré-qualificação
de agências e agenciadores de publicidade, para atendimento
dos órgãos da Presidência da República, Ministérios e demais
entidades referidas no art. 1? do Decreto n? 195131, de 21 de agosto de 1991;
11 - manter cadastro único de agências e agenciadores
pré-qualificados para prestar serviços de publicidade a cada órgão, Ministérios de demais entidades governo, procedendo às
inclusões, suspensões, e cancelamentos subseqüentes;
IH - elaborar os avisos e instrumentos contratuais relativos à licitação de serviços de publicidade necessários aos órgãos referidos no art. I? deste regimento;
(3) V. pág. 1838 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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IV - processar as licitações referidas no inciso lII, submetendo os projetos concorrentes à Comissão de Aprovação de
Projetos Básicos de Serviços de Publicidade para sua classificação (art. 4? do Decreto n? 196141, de 21 de agosto de 1991);
V - propor, ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente
da República, a aplicação das sanções de que trata o art. 74 do
Decreto- Lei n? 2.300(5), de 1986, às agências e aos agenciadores
incluídos no cadastro referido no inciso II deste artigo;
VI - decidir sobre os recursos interpostos contra os seus
próprios atos e, mantida a decisão, submetê-los ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República;
VII - conduzir 08 processos de renovação ou prorrogação
dos contratos resultantes dessas licitações.
Parágrafo único. No exercício da competência referida no
inciso I deste artigo. a comissão observará as normas definidas
no Decreto n? 195, de 21 de agosto de 1991, cujas disposições se
aplicam aos órgãos referidos no art. 1~ deste regimento, no que
couber.
Art. 5? A homologação do resultado da licitação e a adjudicação dos serviços serão procedidas pela autoridade competente.
Art. 6? A tramitação dos processos de licitação de Serviços de Publicidade será definida em ato do Chefe do Gabinete
Pessoal do Presidente da República.
DECRETO N? 199, DE 21 DE AGOSTO DE 1991
Promulga o Acordo entre os Governos
da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai e o
Governo dos Estados Unidos da América
relativo a um Conselho sobre Comércio c
Investimentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
(4) V. pág. 1840 deste volume.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out.Zdez. 1986.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Considerando que o Acordo entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República
do Paraguai, da República Oriental do Uruguai e o Governo dos
Estados Unidos da América foi assinado em Washington, em 19
de junho de 1991;
Considerando que o instrumento ora promulgado entrou em
vigor para todos os Estados Partes na data de sua assinatura,
na forma do disposto no seu artigo VIII,
DECRETA:
Art. I? O Acordo entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai e o Governo dos Estados Unidos da América, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,21 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 22.8.1991, págs. 17237/17238.

DECRETO N? 200, DE 22 DE AGOSTO DE 1991
Promulga a Altereceo do Convênio
Constitutivo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e
Considerando que a Alteração do Convénio Constitutivo do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi adotada
pela Assembléia dos Governadores, em 24 de dezembro de 1987,
com voto favorável do Governador brasileiro, mediante a Resolução AG-8/87;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Considerando que o Congresso Nacional aprovou a alteração, por meio do Decreto Legislativo n? 38, de 26 de outubro de
1990;
Considerando que a Alteração do Convênio Constitutivo do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) entrou em vigor para todos Estados Membros em 31 de dezembro de 1987, na
forma da Seção 6 da Resolução AG-8/87 e do art. XII (c) do convênio,
DECRETA:
Art. I? A Alteração do Convênio Constitutivo do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BIDI, adotada pela Assemblêia dos Governadores, mediante a Resolução AG-8/87,
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Brasília, 22 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 23.8.1991, págs. 17381/17383.

DECRETO N? 201, DE 26 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre o afastamento de servidores federais para servir cm organismos

internacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n? 9.538, de I? de agosto de
1946, e no art. 96 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Os servidores dos órgãos da Administração Federal direta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e das empresas públicas poderão afastar-se do País
para servir em organismos internacionais dos quais o Brasil
participe ou aos quais prestes cooperação.
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Art. 2? O afastamento dar-se-á por tempo indeterminado e
com perda da remuneração.
Art. 3? Concluída a execução dos serviços junto ao organismo internacional, o servidor reassumirá o exercício do respectivo cargo ou emprego no prazo de cento e vinte dias.
Art. 4? Ú tempo de afastamento será contado para efeito
apenas de aposentadoria e disponibilidade.
Parágrafo único. Considera-se como afastamento o período
compreendido entre o dia seguinte ao em que o servidor for desligado dos serviços e o de retorno ao exercício do cargo ou emprego.
Art. 5? A proposta de afastamento será encaminhada à decisão do Presidente da República, após pronunciamento do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será concedida autorização com efeito retroativo.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de agosto de 1991; 170' da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 202, DE 26 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre a treneteréncíe de vinculaçào da Companhia Nacional de Abastecimento reNA), do Ministério da Economia.
Fazenda c Planejamento para o Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nvs 8.171 e 8.174, respectivamente, de 17 e 30 de janeiro de 1991,
DECRETA:
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Art. I? A Companhia Nacional de Abastecimento ICNA),
empresa pública constituída na forma do disposto no art. 19, inciso lI, da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, vinculada ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, passa a
vincular-se ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária e a
denominar-se Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Art. 2? Os Ministros da Economia, Fazenda e Planejamento e da Agricultura e Reforma Agrária adotarão as providências
necessárias à transferência das dotações orçamentárias consignadas à Companhia Nacional de Abastecimento pelo Decreto de
4 de abril de 1991.
Art. 3? O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
proporá as adaptações que se fizerem necessárias no Estatuto
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), aprovado
pelo Decreto n? 99.944, de 26 de dezembro de 1990.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se o art. 2? inciso V, alínea c, número 4,
do Decreto n? 80, de 5 de abril de 1991, e as demais disposições
em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Lourenço José Tavares Vieira da
Silva

DECRETO N? 203, DE 30 DE AGOSTO DE 1991
Aprova o Regulamento consolidado da
Ordem Nacional do Mérito.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o disposto no Decreto-Lei n? 9.732, de 4 de setembro de
1946, que cria a Ordem Nacional do Mérito.
DECRETA:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. I? Fica aprovado o Regulamento consolidado da Ordem N acional do Mérito, anexo a este Decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se os Decretos n?s 21.854111, de 26 de setembro de 1946, 39.956 121, de 6 de setembro de 1956, 46.792 131, de 4
de setembro de 1959 e 56.843-AI 41, de 6 de setembro de 1965.
Brasília, 30 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Francisco Rezek

REGULAMENTO DA ORDEM NACIONAL DO MÉRITO
Art. I? A Ordem Nacional do Mérito, criada pelo Decreto-Lei n? 9.732 151, de 4 de setembro de 1946, com o fim de galardoar os cidadãos brasileiros que, por motivos relevantes, se tenham tornado merecedores do reconhecimento da N ação e os estrangeiros que, ajuízo do Governo, sejam dignos desta distinção, terá os seguintes graus:
1
Grã-Cruz;
II
Grande-Oficial;
III
Comendador;
IV
Oficial;
V
Cavaleiro.
Parágrafo único. Aos servidores do Estado, não contemplados com a Ordem Nacional do Mérito, nos graus de que trata
o caput, poderá ser concedida a Medalha do Mérito.
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, 6:380, jul./set. 1946.
(2) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (6):574, jul./set. 1956.

(3) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (6):389, jul./set. 1959.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (6):418, jul./set. 1965.
(5) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (5):225, jul./set. 1946.
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Art. 2? A insígnia da ordem consistirá numa estrela de ouro, de seis raios, maçanetados, esmaltados de branco e ligados
por uma grinalda de rosas, tendo ao centro a esfera armilar,
também de ouro, em campo azul, e, no reverso, a legenda:

Ordem Nacional do Mérito.
Art. 3? A Grã-Cruz será usada pendente de uma fita de
cor escarlate com duas listas brancas, passada a tiracolo, da direita para a esquerda, além de uma placa dourada com as mesmas insígnias e colocada à esquerda do peito. O Grande Oficialato constará da insígnia pendente do pescoço e mais a placa,
porém prateada. A insígnia de Comendador será usada pendente do pescoço e as insígnias de Oficiais e Cavaleiros, do lado esquerdo do peito, sendo que a dos primeiros terá uma roseta colocada sobre a fita.
§ 1:> O colar será constituído alternadamente de esferas armilares e rosas, elementos alegóricos da condecoração, e dele
penderá a insígnia.
§ 2? A medalha, pendente da fita da ordem, será cunhada
em prata, tendo no anverso a insígnia da ordem e, no reverso, a
legenda Ordem Nacional do Mérito, encerrada em dois ramos de
louro.
§ 3? No traje diário, os agraciados poderão usar, na Iapela, uma fita estreita ou laço com as cores da ordem para os Cavaleiros, e uma roseta para os demais graus.
Art. 4? O Chefe do Estado e o Presidente da Comissão do
Livro do Mérito serão, respectivamente, o Grão-Mestre e o
Chanceler da Ordem.
Art. 5? O Conselho da Ordem tem a seguinte composição:
I - o Chefe do Estado;
II - o Presidente da Comissão do Livro do Mérito. que o
presidirá, na ausência do Chefe de Estado;
III
o Ministro de E stado da Justiça;
IV
o Ministro de Estado das Relações Exteriores;
V
o Secretário-Geral da Presidência da República;
VI
o Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República.
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Art. 6? As nomeações serão feitas por decreto do Presidente da República, na qualidade de Grão-Mestre, e mediante
proposta do Conselho da Ordem.
§ I? Os Governadores dos Estados encaminharão ao Ministro da Justiça as propostas em favor de cidadãos residentes
nos respectivos Estados.
§ 2? Tratando-se de estrangeiros residentes fora do País,
as propostas serão encaminhadas pelas missões diplomáticas do
Brasil ao Ministro das Relações Exteriores.
§ 3? O decreto que conferir esta condecoração a cidadão
brasileiro ou estrangeiro residente no País será referendado pelo Ministro de Estado da Justiça.
§ 4? Quando se tratar de estrangeiro residente fora do
País, o decreto será referendado pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
Art. 7? Lavrado o decreto, o Chanceler da Ordem mandará expedir o competente diploma, que será por ele assinado.
Art. 8? O Presidente da República ou, por delegação, um
dos membros do Conselho da Ordem, procederá à entrega da
insígnia e do diploma aos agraciados.
Parágrafo único. Quando o agraciado residir no estrangeiro, caberá à respectiva missão diplomática brasileira entregarlhe o diploma e a insígnia.
Art. 9? Os diplomata estrangeiros que houverem servido
no Brasil por mais de dois anos e se tenham tornado merecedores do reconhecimento nacional, receberão ao partir e a juízo do
Governo, as insígnias e diplomas dos graus que lhes forem concedidos.
§ I? Poderão ser igualmente nomeados para a ordem os diplomatas estrangeiros que estiverem servindo no Brasil por
mais de dez anos consecutivos e houverem prestado relevantes
serviços à Nação.
§ 2? Enquanto acreditados no Brasil, porém, só poderão
ser nomeados para a ordem em casos especiais, como visita oficial ao Governo, de Soberanos, Chefes de Estado ou Ministros
das Relações Exteriores dos seus respectivos países.
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Art. 10. A ordem constará de 45 Grã-Cruzes, 150 GrandesOficiais, 350 Comendadores, 650 Oficiais e um número ilimitado
de Cavaleiros.
Parágrafo único. Os membros do conselho, em sua condição de membros natos da ordem no grau de Grã-Cruz, e os agradados estrangeiros são supranumerários, e não serão considerados para o cálculo das vagas existentes em cada grau.
Art. 11. Ninguém poderá ser nomeado para a ordem Com
menos de 25 anos de idade.
Art. 12. Os militares e os funcionários públicos brasileiros
só poderão ser nomeados para a ordem se contarem os seguintes
anos de serviço:

I
Il

Cavaleiro - 10 anos;
Oficial - 15 anos;
In Comendador - 20 anos;
IV
Grande-Oficial - 25 anos;
V
Grã-Cruz - 30 anos.
Art. 13. Os membros da ordem só poderão ser promovidos
ao grau imediato, quando houverem permanecido cinco anos na
sua classe.

Parágrafo único. Para os militares ou civis com serviços
em tempo de guerra, ou considerados como tais, esse tempo se-

rá contado de acordo com a legislação militar.
Art. 14. O conselho determinará as atribuições da Secretaria da ordem, a ser exercida pelo Chefe do Cerimonial da Presidência da República.
Art. 15. Compete ao conselho aprovar ou rejeitar as propostas que lhe forem encaminhadas, velar pelo prestígio da or-

dem e pela fiel execução do presente regulamento, propor as
se tornarem necessárias ao bom desempenho das
redigir o seu regimento interno e suspender o dias insígnias por motivo de condenação judiciária
atos contrários ao sentimento de honra e à dignidade nacional.
Parágrafo único. As propostas de candidatos à Ordem Nacionai do Mérito e à Medalha do Mérito deverão conter:

medidas que
suas funções,
reito de usar
ou prática de
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a) nome;

bl nacionalidade;
cl profissão;
di dados biográficos;
e) indicação dos serviços prestados;
f) grau das condecorações que possuir;
g) nome do proponente, tempo de serviço e a sua graduação.
Art. 16.

O conselho da ordem terá um livro de registro, ru-

bricado pelo Secretário, no qual serão inscritos, por ordem cro-

nológica, o nome de cada um dos membros da ordem, a indicação da classe e os dados biográficos respectivos.

Art. 17. A Comissão do Livro do Mérito e o Conselho da
Ordem terão sede no Palácio da Presidência da República.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(11

DECRETO DE I? DE JULHO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová·
veis, crédito suplementar no valor de Cr$
405.191.000,00,

para

reforço

de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso lII, alínea a, e inciso V, da Lei
n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos N aturais
Renováveis,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$405.191.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, cento e noventa
e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1~ de julho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados noDO de 2.7.1991, pág. 12783.
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DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública federal a
Fundeçâo Ecumênica de Proteção ao Excepcional/Curitiba/PR e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1~ São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo 1~ da Lei n~ 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 1~ do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, com sede
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná (Processo MJ n?
78.000/77);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio
Azul, com sede na Cidade de Rio Azul, Estado do Paraná (Processo MJ n? 21.448/90-17);
Santa Casa de Misericórdia de Monte Santo, com sede na
Cidade de Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 19.902/90-14);
Instituto Cultural Brasil Estados Unidos, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo MJ
n? 7.274/91-89);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Centro de Recuperação e Assistência Social Itaúna, com sede na Cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais (Processo MJ
n? 5.115/89-80);
União Brasileira de Cultura e Educação (Unibrace}, com sede na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro
(Processo MJ n? 3.934/90-53).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1991; 170? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(3) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1991 (')
Declara de utilidade pública federal a
Sociedade de Séo Vicente de Paulo de Espinosa/Espinosa/SP e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Sociedade de São Vicente de Paulo de Espinosa, com sede
na Cidade de Espinosa, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
22.515/71) :
Sociedade Caxiense de Auxílio aos Necessitados, com sede
na Cidade de Caxias do Sul (Processo MJ n? 1.845/741;
Apae de Itajaí, com sede na cidade de Itajaí, Estado de
Santa Catarina (Processo MJ n? 61.596/75);
Movimento de Promoção Social, com sede na Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará (Processo MJ n? 56.816/76);
(*) Retificado no DO de 12.8.1991 (v. pág. 1972 deste volume).
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Cruzada de Ação Social, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo MJ n? 72.643/76);
Sociedade Caritativa Sagrado Coração de Jesus, com sede
na Cidade de Baependi, Estado de Minas Gerais (Processo MJ
n? 75.853/771;
Fundação General Edmundo de Macedo Soares e Silva, com
sede na Cidade de Volta Redonda, Estado de Minas Gerais
(Processo MJ n? 76.977/77);
Hospital de Caridade de Santiago, com sede na cidade de
Santiago, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n?
77. 223/77);
Associação dos Amigos do Hospital Mário Penna, com sede
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Precesso MJ n? 77.555/771;
Associação Coral de Florianópolis, com sede na Cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n?
27.391/791 ;
Educandário São José, com sede na Cidade de Mateus Leme, Estado de MInas Gerais (Processo MJ n? 15.611/821;
Casa de Caridade Padre José de Anchieta, com sede na Cidade de Nova Iguaçu (Processo MJ n? 23.238/85);
Fundação Olívia Pereira de Souza, com sede na Cidade de
Campo Grande, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n?
6.887/85);
Vila São Vicente de Paulo de Jaú, com sede na Cidade de
J aú, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 9.825/861;
Creche Menino Jesus, com sede na Cidade de Barra Mansa,
Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 20.447/87);
Associação Beneficente Lar São Francisco de Assis, com
sede na Cidade de Pedro Osório, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo MJ n? 20.493/87);
Associação Monteaprazivelense de Promoção do Menor,
com sede na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo
(Processo MJ n? 15.773/87);
Associação dos Paraplégicos de Taubaté, com sede na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 7.419/881;
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Centro de Recuperação Vida Nova, com sede na Cidade de
Rolândia, Estado do Paraná (Processo MJ n? 4.199/88);
Instituto de Estudos Monteiro Lobato, com sede na Cidade
de Taubaté, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 13.308/88);
Creche Maria de Nazaré, com sede na Cidade de Ituiutaba,
Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 12.724/88);
Serviço de Obras Sociais (SOS), com sede na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 10.613/88);
Educandário São José, com sede na Cidade de Princesa Izabel, Estado da Paraíba (Processo MJ n? 2.095/89);
Associação Comunitária do Rosário para o Desenvolvimento e Assistência, com sede na Cidade de Ibirité, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 2.066/89);
Fundação Líbero Badaró de Ensino e Assistência Social,
com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo (Processo MJ n? 2.119/89);
Creche e Casa da Criança «Mansão da Paz», com sede na
Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
MJ n? 5.599/89);
Asilo São Vicente de Paulo de Itatiba, com sede na Cidade
de Itatiba, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 14.729/891;
Hospital Infantil Dr. João Soares, com sede na Cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba (Processo MJ n? 13.265/89);
Apae de Goiânia, com sede na Cidade de Goiânia, Estado
de Goiás (Processo MJ n? 11.972/89);
Sociedade Cristã de Educação «O Mestre», com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal (Processo MJ n? 19.991/90);
Fundação Gilberto Freire, com sede na Cidade de Recife
Estado de Pernambuco (Processo MJ n? 4.601/90);
Sociedade Beneficente Orfanato Taylor-Egídio, com sede na
Cidade de J aguaquara, Estado da Bahia (Processo MJ n?
15.653/90) ;
Casa de Amizade das Famílias de Rotarianos de J oinville,
com sede na Cidade de J oinville, Estado de Santa Catarina
(Processo MJ n:' 10.360/90);
Apae de Araguaína, com sede na Cidade de Araguaína, Estado de Tocantins (Processo MJ n? 380/90);
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Apae de Teodoro Sampaio, com sede na Cidade de Teodoro
Sampaio, Estado de São Paulo (Processo MJ n:' 20.138/90);
Apae de Timóteo, com sede na Cidade de Timóteo, Estado
de Minas Gerais (Processo MJ n? 18.176/90);
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de
Minas Gerais, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais (Processo MJ n? 16.421/90);
Conselho Particular de Ourinhos da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo (Processo MJ n? 2.969/90);
Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo
Candinho, com sede na Cidade de Sobradinho, Distrito Federal
(Processo MJ n? 19.250/90);
Sociedade de Empenho na Recuperação de Vidas Através
da Oração e Serviços, com sede na Cidade de Brasília, Distrito
Federal (Processo MJ n:' 1.979/90);
Hospital São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Carrancas, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n:' 20.595/90);
Associação Municipal de Assistência Social, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo
MJ n? 10.856/90);
Instituto Evangélico de Assistência Médica e Social, com
sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro (Processo
MJ n? 1.837/90);
Conferência de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade
de Turmalina, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n?
11.778/90);
Apae de Monte Carmelo, com sede na cidade de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 12.923/90);
Fundação Orfila Guilherme da Silveira, com sede na Cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará (Processo MJ n? 14.682/90);
Grupo Espirita Allan Kardec, com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná (Processo MJ n:' 6.670/91).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1991; 170? da Independência e 103?
da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1991

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA de acordo com o artigo
84, item 11, da Constituição, e tendo em vista o que consta do
Processo n? 69.390/76, do Ministério da Justiça, resolve
CASSAR
o título de utilidade pública federal concedido a Associação
Brasiliense de Educação, anteriormente publicado no Diário
Oficial da União, de 5 de outubro de 1981, inserto no Decreto
Coletivo n? 86.431, de 2 de outubro de 1981.
Brasília, 2 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(5)

DECRETO DE 4 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública federal o
Lar Cecília Ferraz de Andrade Casa do Vovô/DF e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Lar Cecília Ferraz de Andrade ~ Casa do Vovô, com sede
na Cidade de Brasília, Distrito Federal (Processo MJ n?
4.849/90-11) ;
Abrace - Associação Brasileira de Assistência às Famílias
de Crianças Portadoras de Hemopatias, com sede na Cidade de
Brasília, Distrito Federal (Processo MJ n? 7.848/90-65);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Hospital São Luiz, com sede na Cidade de Cáceres, Estado
de Mato Grosso (Processo MJ n? 79.043/77);
J acareí Ampara Menores, com sede na Cidade de J acareí,
Estado de São Paulo (Processo MJ n? 21.030/75);
Associação Espírita Célia Xavier, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n?
1.510/91-17) ;
Associação de Caridade São Vicente de Paula, com sede na
Cidade de Paraty, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n?
323/91-34) ;
Instituição Filantrópica Raphael Montoro, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
2.848/90).
Art. 2? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(6)

DECRETO DE 4 DE JULHO DE 1991
Cria o Comitê Nacional de Habitação, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e o
art. 57, da Lei n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? F'íca criado, no ãmbito do Ministério da Ação Social, o Comitê Nacional de Habitação (CNH), com o objetivo de
propiciar a participação dos segmentos interessados na discussão das questões pertinentes ao setor habitacional, competindolhe:
I - oferecer subsidios para a formulação da Política Nacional de Habitação;
Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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II -

acompanhar a execução da Política Nacional de Ha-

bitação e formular sugestões objetivando reorientá-Ia:

III - opinar sobre assuntos que lhe sejam submetidos;
IV - elaborar seu Regimento Interno.
Art. 2? O Comitê Nacional de Habitação (CNH) terá a seguinte composição:
I - o Secretário Nacional da Habitação, do Ministério
da Ação Social, que o presidirá;
II - 1 (um) representante da Secretaria Nacional de Saneamento, do Ministério da Ação Social;
III - 1 (um) representante da Secretaria do Meio Ambiente, da Presidência da República;
IV - 1 (um) representante da Secretaria Especial de
Política Econômica, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
V
1 (um) representante do Banco Central do Brasil;
VI - 1 (um) representante da Caixa Econômica Federal;
VII - 1 (um) representante da Associação Brasileira de
COHAB's;
VIII - 1 (um) representante da Associação Brasileira de
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança;
IX - 1 (um) representante da Câmara Brasileira da Indústria da Construção;
X - 4 (quatro) membros escolhidos dentre os dirigentes
de entidades públicas, ou privadas, ligadas ao setor habitacional e da construção;
XI - 2 (dois) membros escolhidos dentre os dirigentes de
entidades representativas de moradores e inquilinos.
Art. 3? Os membros do Comitê Nacional de Habitação
(CNH) e respectivos suplentes serão designados, para mandato
de 1 (um) ano, pelo Ministro de Estado da Ação Social, sendo
os referidos órgãos e das entidades representadas e os demais
escolhidos livremente dentre pessoas de notória especialização
na área de habitação.
Art. 4? A função de membro do Comitê Nacional de Habitação não será remunerada, sendo seu exercício considerado
serviço relevante.
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Art. 5? A Secretaria Nacional de Habitação proporcionará, ao Comitê Nacional de Habitação (CNHI, o apoio técnicoadministrativo necessário ao seu funcionamento.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Margarída Procópío

(71

DECRETO DE 5 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomunicações de São Paulo S. A. (Telesp), o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 5?, letra h, e 6?, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
e o que consta do Processo Minfra n? 29000.007718/90-84,
DECRETA:
Art. I? E declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A.
(Telesp}, área de terreno com 774,60m2 (setecentos e setenta e
quatro metros e sessenta decímetros quadrados), sem benfeitorias, composta de dois lotes, com duas testadas, localizada na
Rua XVIII esquina com a Rua VII, Lotes 1 e 2, Quadra M, Parque Roosevelt, no Município de Bauru, Estado de São Paulo, de
propriedade de Maria Apparecida Arantes Pereira e Espólio de
José Arantes Carneiro, conforme consta das Matrículas n?s
26.160 e 26.161 do 2? Cartório de Registro de Imóveis e Anexos
da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, destinada à instalação de uma estação de rádio da Telesp.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Parágrafo único. O imóvel a que se refere este artigo é
composto por 2 (dois) lotes sendo que o de n? 1 possui as dimensões e confrontações seguintes: do lado par do Quarteirão n? 3,
na Rua XVIII, esquina da Rua VII, com 378,60m2 (trezentos e
setenta e oito metros e sessenta decímetros quadrados), medindo 3,00 metros de frente, confrontando com a Rua XVIII, 24,00
metros pelo lado direito de quem da via pública olha para o terreno dividindo com a Rua VII, com a qual faz esquina e, entre
estas, a curva de esquina com o raio de 9,00 metros; 33,00 metros pelo lado esquerdo, dividindo com o lote 2 e 12,00 metros
pelos fundos, dividindo com o lote 20, conforme Matrícula n?
26.160, feita no Livro n? 2 - Registro Geral do 2? Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos de Bauru-SP e o lote de n? 2, com
as seguintes medidas e confrontações: lado par do Quarteirão n?
3, da Rua XVIII, distante 12,00 metros da Rua VII, com
396,OOm 2 (trezentos e noventa e seis metros quadrados), medindo 12,00 metros de frente e de fundos, por 33,00 metros de cada
lado da frente dos fundos, e que confronta, pela frente com a
Rua XVIII, do lado direito de quem da via pública olha para o
terreno dividindo com o lote I, do lado esquerdo dividindo com
o lote 3 e pelos fundos dividindo com o lote 20, conforme
Matrícula n? 26.161 feita no Livro e Cartório referidos.
Art. 2? Fica a Telesp autorizada a promover, na forma da
legislação vigente, a desapropriação do imóvel de que trata este
Decreto, com a utilização de recursos próprios.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é declarada de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas
pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei n?
1.075, de 22 de janeiro de 1970, para efeito de imediata imissão
de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Simá Freitas de Medeiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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DECRETO DE 5 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, e instituição de servidão
de passagem, em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp), os imóveis
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 5?, letra h, e 6?, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
e o que consta do Processo Minfra n? 29000.012288/90-86.
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública, para fins de
desapropriação, e instituição de servidão de passagem, respectivamente, duas áreas de terreno sem benfeitorias possuindo, a
primeira, 900,00m 2(novecentos metros quadrados), e, a segunda,
798.15m 2(setecentos e noventa e oito metros e quinze decímetros
quadrados i, localizadas na Cidade e Município de Guarujá, no
Morro do T'egereba, na Serra de Santo Amaro, no Estado de
São Paulo, de propriedade de quem de direito, ambas destinadas, respectivamente, à instalação de estação rádio e estrada de
acesso da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp).
Parágrafo único. Os imóveis a que se refere este artigo,
possuem as seguintes características e confrontações: a primeira área, com 900,00m 2 (novecentos metros quadrados), a ser desapropriada, assim se descreve: para quem de dentro do terreno
olha para a estrada de acesso e adota o sentido horário para
orientação dos lados - lado da frente (segmento AB) - intercepta o eixo da estrada de acesso na estaca 8 + 5,82m e seu vértice A dista 12,00m da referida estaca. Confronta com quem de
direito, mede 30,00m, tem rumo NW 37'39'28"SE, deflete à direita 90'00'00" em relação ao lado esquerdo (segmento DA) e
forma com este ângulo interno de 90'00'00"; lado direito (segmento BC) - confronta com quem de direito, mede 30,00m, tem
rumo NE 52'20'32"SW, deflete à direita 90'00'00", em relação
ao lado da frente (segmento ABi e forma com este ângulo interno de 90'00'00"; lado dos fundos (segmento CD) - confronta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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com quem de direito, mede 30,00m, tem rumo SE 37°39'28"NW,
deflete à direita 90°00'00", em relação ao lado direito (segmento
BC) e forma com este ângulo interno de 90°00'00"; lado esquerdo (segmento DAI - confronta com quem de direito, mede
30,00m, tem rumo SW 52°20'32"NE, deflete à direita 90°00'00",
em relação ao lado dos fundos Isegmento CD) e forma com este
âgulo interno de 90°00'00"; a segunda área com 798,15m 2 (setecentos e noventa e oito metros e quinze decímetros quadrados).
na qual será instituída servidão de passagem, assim se descreve: tem uma extensão de 169,63m, e 5,GOm de largura, iniciando
no limite do asfalto da estrada de acesso construída pela Cesp,
estaca O + 6,19m, onde segue em curva circular à esquerda com
raio de 6,43m ângulo central 30°53'36" e desenvolvimento 3,47m,
até a estaca O + 9,66m onde confronta à direita e à esquerda
com quem de direito. Deste ponto, segue em curva circular à direita com raio de 10,00m, ângulo central 74°08'13", desenvolvimento 12,94m até a estaca 1 + 1,59m, com a seguinte confrontação: à direita, numa extensão de ll,25m com quem de direito,
numa extensão de 0,69m, com a Cesp, à esquerda confronta com
quem de direito numa extensão de 11,94m até a estaca 1 +
1,59m. Deste ponto, segue em reta com rumo NE 86°47'23"SW
por uma extensão de 61,59m, com a seguinte confrontação: à direita com a Cesp numa extensão de 45,55m e com o Condomínio
do Sistema Integrado de Retransmissão do Guarujá numa extensão de 17,73m, à esquerda com quem de direito numa extensão de 45,55m e com o Condomínio do Sistema Integrado de Retransmissão do Gurujá numa extensão de 17,73rn, até a estaca 4
+ 4,18m. Deste ponto, segue em curva circular à direita com
raio de 30,33m ângulo central de 36°30'00" e desenvolvimento
19,32m onde confronta à direita e à esquerda com o Condomínio
do Sistema Integrado de Retransmissão do Guarujá até a estada
5 + 3,50m. Deste ponto, segue em reta com rumo SE
56°42'37"NW numa extensão de 33,23m, confrontando à direita e
à esquerda com o Condomínio do Sistema Integrado de Retransmissão do Guarujá numa extensão de 2,69m até a estaca 5 +
6,19m, daí, confronta com quem de direito numa extensão de
30,54m até a estaca 6 + 16,13m. Deste ponto, segue em curva
circular à esquerda com raio de 9,62m ângulo central de
92°13'56", desenvolvimento 15,49m, até a estaca 7 + 12,22m
confrontando em toda extensão à direita e à esquerda com quem
de direito. Deste ponto, segue em reta com rumo NE
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31°03'27"SW numa extensão de 13,60m, confrontando à direita e
à esquerda com quem de direito, até a estaca 8 + 5,82m, onde
intercepta o lado da frente, (segmento AB), do terreno anteriormente descrito como primeira área, distando 12,OOm do vértice
«A) deste imóvel. A presente descrição técnica baseia-se na
planta PT 89.502, elaborada pela Telecomunicações de São Paulo S.A. (T'elesp) , em setembro de 1989.
Art. 2? Fica autorizada a Telecomunicações Brasileiras
S.A. (Telebrás] a promover na forma da legislação vigente, especialmente o art. 13 da Lei n? 5.792, de 11 de julho de 1972, a
desapropriação e a instituição de servidão de passagem das
duas áreas de terreno, sem benfeitorias, de que trata este Decreto, a favor da Telesp, com a utilização de recursos da última.
Art. 3? A desapropriação e a instituição de servidão de
passagem a que se refere este decreto é declarada de urgência,
nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956, e no Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de
1970, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Simá Freitas de Medeiros

(91

DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1991
Transfere dotações consignadas no Orçamento Fiscal da União e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 11, § I?, da Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990, com a nova redação dada pela Lei n? 8.101, de 6 de dezembro de 1990, e art. I? do Decreto n? 100, de 16 de abril de 1991,
q~e

DECRETA:
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Art. I? São transferidas à Fundação Nacional de Saúde,
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto
as dotações orçamentárias consignadas respectivamente. à Fundação Serviços de Saúde Pública e à Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, constantes do Anexo II deste decreto.
Art. 2? Os empenhos, liquidações e pagamentos efetuados
pelas entidades constantes do Anexo II deste decreto deverão
ser deduzidos das dotações ora transferidas.
Art. 3? Aplicam·se à programação constante do Anexo I
deste decreto as disposições previstas no Decreto n? 21, de I?
de fevereiro de 1991.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antonio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 10.7.1991, págs. 13493113502.

(10)

DECRETO DE 19 DE JULHO DE 1991
Abre ao Ministério da Ação Social crédito suplementar no valor de
CrS225. 000. 000, 00, para reforço de doteçõee
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social crédito
suplementar no valor de CrS225.000.000,00 (duzentos e vinte e
cinco milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 9 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 10.7.1991, pág. 13502.

(11) DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no vaior de CrSSO. 000. 000,00,

para reforço de dotaç6es consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$80.000.000,OO (oitenta milhões de cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de julho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 10.7.1991, pág. 13502.
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DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de CrS850. 000. 000, 00. para
reforça de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos artigos I? e 2?, da Lei n? 8.196, de 26 de junho
de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$850.000.000,OO (oitocentos e
cinqüenta milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 9 de julho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 10.7.1991, pág. 13503.

(13)

DECRETO DE 9 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor de Furnas ~ Centrais Elétricas
S.A., a área de terra que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, juL/ago. 1991.
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de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no DecretoLei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. 1? Fica declarada de utilidade pública para fins de
instituição de servidão administrativa em favor de Furnas
Centrais Elétricas S.A., a área de terra situada na faixa de
40,00m (quarenta metros) de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão em 230 kV, com circuito simples e duplo, com origem na Subestação Itumbiara e término na Subestação Rio Verde, localizadas nos Municípios de Tupaciguara, Estado de Minas
Gerais, e Rio Verde, Estado de Goiás, necessária à passagem de
linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n:' 27100.000243/90-79.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
Concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde
que não haja outra via praticável.
Art. 3? Os proprietários da área de terra atingida pela declaração a que se refere o art. 1~ limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão,
abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela, quaisquer atos que a embarace ou lhe cause danos, incluídos entre
eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 4? Fica a Concessionária autorizada a promover e
executar com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as
medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos
termos do art. 15 do Decreto-Lei ri? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e do
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, juL/ago. 1991.
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Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Simá Freitas de Medeiros

(141

DECRETO DE 10 DE JULHO DE 1991
Distribui os efetivos de Oficiais do
Quadro Auxíliar Feminino de Oficiais
(QAFO).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em
vista o disposto no § I? do art. 4?, da Lei n? 7.622, de 9 de outubro de 1987, alterada pela Lei n? 8.194, de 25 de junho de 1991,
que reorganiza o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha (CAFRM),
DECRETA:
Art. I? O efetivo de Oficiais do Quadro Auxiliar Feminino
de Oficiais (QAFO) fica assim distribuído:
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Primeiros-Tenentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Segundos-Tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Art. 2? A presente distribuição do efetivo vigorará até 31
de dezembro de 1991.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963. jul./ago. 1991.
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(15) DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1991
Autoriza a cessão, mediante comodato,
do imóvel que menciona, no Município do
Rio de Janeiro, no Estado do Rio de
Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1.248 e seguintes do Código Civil,
DECRETA:
Art. 1? Fica o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a promover a cessão, mediante comodato, ao Centro
de Reabilitação Infantil «Albano Reis», do imóvel, situado na
Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n? 244-A, com
as características e confrontações constantes da Escritura de
Compra e Venda, lavrada pelo 23? Ofício de Notas do Rio de J aneiro (RJ), à folha 22, do Livro 36, e de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Instituto Nacional
do Seguro Social (INSSI, sob o n? 35301.015491191.
Art. 2? O imóvel de que trata o artigo anterior destina-se à
instalação de centro de reabilitação infantil, para serviços gratuitos de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, cursos profissionalizantes e outras atividades inerentes ao objeto social do
cessionário.
Parágrafo único. E fixado o prazo de três anos, a contar
da data da publicação deste decreto, para que o cessionário realize as obras e benfeitorias necessárias à consecução dos objetivos da cessão, que será mantida, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a utilização para a qual se destina.
Art. 3? Responderá o cessionário, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser invocadas por terceiros, inclusive de natureza tributária, concernentes
ao terreno de que trata este decreto.
Art. 4? Os direitos e obrigações aqui mencionados não excluem os outros explícita ou implicitamente decorrentes do contrato de comodato e da legislação pertinente.
Art. 5? A cessão tornar-se-á nula, independentemente de
ato especial, sem direito o cessionário a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.lago. 1991.
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em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no art.
2? deste decreto, se in observado o prazo fixado em seu parágrafo único, ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 6?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 12 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri

(16)

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1991
Exclui do Anexo IV, a que se refere o
art. 4? do Decreto n? 99.678 (1 ), de 8 de novembro de 1990, os decretos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam excluídos do Anexo IV, a que se refere o
art. 4? do Decreto n? 99.678, de 8 de novembro de 1990, os Decretos n?s 20.862, de 28 de dezembro de 1931; 20.931, de 11 de janeiro de 1932; 21.073, de 22 de fevereiro de 1932; 22.418, de 31 de
janeiro de 1933; 22.501, de 27 de fevereiro de 1933; 23.540, de 4 de
dezembro de 1933; e 24.492, de 28 de junho de 1934.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182{6, t.Z):3882, nov./dez. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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(171

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1991
Abre ao Ministério da Lntre-Eetruture,
em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de
CrS17.011.074.000,OO, para reforço de dotaçôee consignadas no vígente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea e, da Lei n:' 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Infra-Estrutura, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar
no valor de Cr$17.0l1.074.000,OO (dezessete bilhões, onze milhões, setenta e quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores de entidades da Administração Federal
indireta, na forma dos Anexos II ao IX deste decreto e nos
montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 15.7.1991, págs . 13912 a 13915.

(18)

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1991
Abre ao Ministério da Ação Social crédito suplementar no valor de
CrS139.656.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social crédito
suplementar no valor de CrS139.656.000,OO (cento e trinta e nove
milhões, seiscentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I, II e III deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos IV, V e VI deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 15.7.1991, pág. 13915.

(19)

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1991
Abre o Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS2.525.446.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Cr$2.525.446.000,00 (dois bilhões, quinhentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados do Tesouro N acionaI.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de julho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO
(20)

de 15·7-1991, pág , 13916.

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de Cr$285.725.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea c, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
0

Art. 1
Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de Cr$285.725.000,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e vinte e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arreca·
dação de Recursos de Outras Fontes, na forma do Anexo II deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art.

3~

Este decreto entra e vigor na data de sua publica-

ção.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 15-7-1991, pág , 13916.

(21)

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Exército e da
Justiça Eleitoral, crédito suplementar no
valor de Cr$48.480.000,OO para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV; da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso I, alinea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 19911, em favor do Ministério do Exército e da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de
CrS48.480.000,OO (quarenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 12 de julho de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 15-7-1991, págs. 13916 e 13917.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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(22) DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1991
Abre ao Ministério da Marinha, em
Secreterie Geral da Marinha,
crédito
suplementar
no
valor
de
CrS5.269. 609, 000, 00, para reforço de dotações coneignedee no vigente orçamento.

favor da

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso IH, alínea a, da Lei n? 8.175, de
31 de janeiro de 1991.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Marinha, em favor da
Secretaria Geral da Marinha, crédito suplementar no valor de
Cr85.269.609.000,OO (cinco bilhoês, duzentos e sessenta e nove
milhões, seiscentos e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de operações de crédito firmadas entre a União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social (BNDES),
Societe N ationale Industrielle Aerospatiele, Kreditanstalt Fur
Wiederaufbau (KFW), Lloyds Bank Internationa! (LTD) e Banque Paribas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO de

15-7'1991, pág. 13917.

(23) DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública federal a
Santa Casa de Misericórdia de Pedrelva/MG e outras entidades.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4);1757-1963, jul./ago. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Santa Casa de Misericórdia de Pedralva, com sede na Cidade de Pedralva, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n?
79.058177);
Fundação João Herculino , com sede na Cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n~ 78.915177);
Instituto do Coração de Pernambuco, com sede na Cidade
de Recife, Estado de Pernambuco (Processo MJ n? 8.570/91-05);
Sociedade Movimento dos Focolsri, com sede na Cidade de
Cotia, Estado de São Paulo (Processo MJ n~ 51.803177).
Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(24)

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1991
RETIFICAÇÃO

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, resolve
RETIFICAR
O Decreto de 2 de julho de 1991, na parte em que se declarou de utilidade pública federal a Fundação Gilberto Freire, paCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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ra que se conste que a denominação correta da entidade é Fundação Gilberto Freyre.
Brasília, 12 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(25) DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. (Eletronortet, a área de terra
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa em favor da Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), a área de terra
situada na faixa de 75,OOm de largura, tendo como eixo a linha
de transmissão em 230 KV, com origem na Subestação Altamira
e término na Subestação Rurópolis; localizada nos Municípios
de Altamira e Rurópolis, Estado do Pará, necessária à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n ? 27100.000786/89·71.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde
que não haja outra via praticável.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 3? Os proprietários da área de terra referida no art.
limitarão o uso e gozo da mesma ao que for compatível com
a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela, quaisquer atos que a embarace ou lhe cause
danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 4? Fica a concessionária autorizada a promover. com
recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de
1956.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publi1~

cação.

Brasília, 15 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira
de Santana
(261

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1991
Dá nova redação ao art. 2? do Decreto
de 26 de março de 1991, que declarou de utilidade pública, para fins de deeeproprieção
em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp), o imóvel que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 5?, letra h, e 6? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, e na Lei n? 5.792, de 11 de julho de 1972, bem assim o que consta do Processo n? 29000.005032/90-12,
DECRETA:
Art. I? O art. 2? do Decreto de 26 de março de 1991, que
declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação em
favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp), o imóvel
que menciona, passa a vigorar com a seguinte redação:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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«Art. 2~ Fica autorizada a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrásl a promover, na forma da legislação
vigente, a desapropriação do imóvel de que trata este decreto, a favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp), com a utilização de recursos desta últirna.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira
de Santana
(271

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1991
Da nova redação ao art. 3f do Decreto
de 21 de janeiro de 1991,(1) que dispõe sobre
o Grupo de Trabalho Nacional de Organizacão da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e
eventos correlatos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O art. 3? do Decreto de 21 de janeiro de 1991, que
dispõe sobre o Grupo de Trabalho Nacional de Organização da
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e eventos correlatos, passa a vigorar com seguinte
redação:
"Art. 3? O Grupo de Trabalho Nacional será presidido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores e terá
a seguinte composição:
I - o Secretário-Geral de Política Exterior do Ministério das Relações Exteriores, como Vice-Presidente e
substituto eventual do Presidente;
(1) Coleção das Leis Brasília, 183(1):370, jan./fev. 1991
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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II -

um conselho executivo com a seguinte composi-

ção:
a) Secretário da Administração Federal da Presidência
da República, Secretário-Executivo;
b) Secretário Nacional de Comunicações do Ministério
da Infra-Estrutura;
c] Presidente da Radiobrás
Empresa Brasileira de
Comunicação S.A.;
d) Presidente da Embratur
Instituto Brasileiro de
Turismo;

e) Subchefe-Executivo do Gabinete Militar da Presidência da República.
IlI - o Chefe da Divisão de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores;
IV - um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades;
a) Secretaria de Policia Federal do Ministério da Justiça;
b) Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento;
c) Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuáfia - Infraero.
§ 1~ Os representantes referidos no inciso IV serão
designados pelo Presidente do Grupo de Trabalho Nacional, mediante indicação dos dirigentes dos respectivos órgãos e entidades.
§ 2~ Participarão, ainda, do Grupo de Trabalho N acional, na medida das necessidades de providências que
envolvam sua atuação, representantes dos governos dos
Estados em que se realizarão a conferência e eventos correlatos, bem assim das prefeituras das respectivas capitais
que, mediante solicitação do Presidente do Grupo de Trabalho Nacional, foram indicados pelos Senhores Governadores e Prefeitos.
§ 3~ O Presidente do Grupo de Trabalho Nacional,
poderá ainda, convidar para participar dos trabalhos, representantes de órgãos e entidades cuja colaboração considera necessária.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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§ 4? O Secretário-Executivo poderá atribuir aos integrantes do Conselho-Executivo a coordenação setorial dos
assuntos relacionados a suas respectivas áreas de atuação..
Art. 2? Este decreto entra en vigor na data de sua publica-

ção.
Art. 3? Revoga-se o Decreto de I? de junho de 1991(2) que
altera o Decreto de 21 de janeiro de 1991.
Brasília, 15 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Francisco Rezek

(28)

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública federal o
Liceu de Artes e Ofícios da Bahia/BA e outra entidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declarados de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935 combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n~
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, com sede na Cidade de
Salvador, Estado da Bahia (Processo MJ n? 4.907/90-16;
Obra Assistencial Centro Espírita Mensageiros de Oxalá,
com sede na Cidade de Planalt.ina, Estado de Goiás (Processo
MJ n? 10.211/89-12).
(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(3):1354, maio/jun. 1991.
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Art. 2~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 1991; 170? da Independência e
lOS? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(291

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 1991

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, resol ve

RETIFICAR
o Decreto de 14 de maio de 1991, na parte em que se declarou de utilidade pública federal a Associação Feminina de Proteção e Combate ao Câncer, para que conste que a denominação
correta da entidade é Associação Feminina de Prevenção e
Combate ao Câncer.
Brasília, 15 de julho de 1991; 170? da Independência e
lOS? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(SOl

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1991
Altera o art. 9~ do Decreto n? 99.188,(1}
de 17 de março de 1990.

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

O art. 9? do Decreto n? 99.188, de 17 de março de

1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 9? Serão alienadas as aeronaves de transporte

de passageiros de propriedade de autarquias, fundações,
(1)

Coleção dàs Leis. Brasília, 182(2, t.2):1566, mar.labr. 1990.
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empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
entidades controladas diretamente ou indiretamente pela
União.
Parágrafo único. Excluem-se das disposições deste
artigo as aeronaves que sejam destinadas a atender a comprovadas situações especiais de alto interesse da Administração Pública Federal, mediante autorização do Secretário
da Administração Federal, publicada no Diário Oficial da
União.»
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 16 de julho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
J arhas Passarinho

(31) DECRETO DE 16 DE JULHO DE 1991
Outorga à Enercoop S.A. autorização
para funcionar como empresa concessionária de serviços públicos de energia elétrica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n~ 938, de 8 de dezembro de
1938, e o que consta do Processo n? 29000.006307/91-25,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Enercoop S.A., com sede na Cidade
de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, autorização para
funcionar como empresa concessionária de serviços públicos de
energia elétrica.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de julho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira
de Santana
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, .iul.Zago. 1991.
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(321

DECRETO DE 17 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de inetituiçêo de servidõo administrativa
em favor da Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco - (Chesf), as áreas de terra
que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n:' 24.643, de
10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.581, de 16
de julho de 1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no
Decreto-Lei n? 1.075, de 22 de janeiro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), as áreas de terra
situadas na faixa de 40,00 (quarenta metros) de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão em 230 KV, com circuitos simples e duplo, com origem na Subestação Mirueira e término na
Subestação Goianinha, nos Municípios de Condado e Paulista,
Estado de Pernambuco, necessárias à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo
n? 27100.003075/89-49.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe, ainda, assegurado o acesso à área de servidão constituída, desde
que não haja outra praticável.
Art. 3? Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível
com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de
praticar, dentro delas, quaisquer atos que as embaracem ou
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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lhes causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 4? Fica a concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios. amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo.
inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de
1956, e do Decreto-Lei n? 1.075, de 1970.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Simá Freitas de Medeiros

(33)

DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991
Institui o Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Deriveâoe do Petróleo
e do Gás Natural (Gonpet) e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído o Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados de Petróleo e do Gás Natural (Conpet), com a finalidade de desenvolver e integrar as ações que visem a racionalização do uso dos derivados de petróleo e do gás
natural, em consonância com as diretrizes do Programa N acionai de Racionalização da Produção e do Uso da Energia, instituído pelo Decreto n? 99.250,111 de 11 de maio de 1990.
Art. 2? O programa será implementado a partir das estruturas existentes nas áreas governamental e privada, articuladas
nos níveis de planejamento, execução e acompanhamento,
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2063, maio/jun. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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utilizando-se de mecanismos específicos nos planos institucional, financeiro, tecnológico. gerencial e promocional.
Art. 3? Caberá aos órgãos envolvidos no programa observado o disposto no artigo anterior, desenvolver as medidas necessárias à efetivação das diretrizes e linhas de ação, mediante
o seu detalhamento, hierarquização e estabelecimento de subprogramas, projetos e atividades pertinentes.
Art. 4? As ações do programa serão supervisionadas pelo
Grupo Coordenador do (Conpet-GCC), que será integrado pelos
seguintes membros:
I - Secretário Nacional-Adjunto de Energia, do Ministério da Infra-Estrutura, que exercerá as funções de Coordenador;
II - Diretor do Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético (DNDE), da Secretaria Nacional de Energia,
do Ministério da Infra-Estrutura, na condição de CoordenadorAdjunto;
III - Diretor da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), na
condição de Secretário-Executivo;
IV - Diretor do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, da Secretaria N acionai de Energia, do Ministério da Infra-Estrutura;
V - representante da Secretaria Nacional de Transportes, do Ministério da Infra-Estrutura;
VI - representante da Secretaria da Ciência e Tecnologia, da Presidência da República;
VII - representante do Departamento da Indústria e do
Comércio, da Secretaria Nacional de Economia, do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento;
VIII - representante da Comissão de Conservação de
Energia na Administração Federal (CCEAF);
IX - representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI);
X - representante da Confederação Nacional de Transportes - (CNT);
XI - Outros membros, especialmente convidados, quando, a critério do GCC, for sua participação relevante para o
exame ou decisão de assuntos em pauta.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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Art. 5? O Grupo Coordenador do Conpet-GCC tem as seguintes atribuições:
1 - estabelecer as metas de médio e longo prazo para o
Conpet;
II - compatibilizar as participações programáticas dos
órgãos e entidades direta ou indiretamente vinculadas aos objetívos do Conpet, visando à sua consecução;
III - definir critérios e prioridades a serem observados
nas ações necessárias ao seu desenvolvimento;
IV - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa, adotando ou propondo medidas para correção de desvios
eventualmente detectados;
V - delegar, quando convier, a coordenação setorial ou
regional de subprogramas ou projetos, visando a maior racionalização e descentralização de sua operacionalização;
VI - encaminhar periodicamente ao Grupo Executivo do
Programa Nacional de Racionalização da Produção e do Uso de
Energia os resultados dos projetos e atividades desenvolvidos,
para os fins do disposto no art. 2~, inciso IX, do Decreto n?
99.250, de 1990.
Art. 6? A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás I proverá o
apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do
GCC, por intermédio de órgão de sua estrutura administrativa,
apropriado para exercer as funções da Secretaria-Executiva do
Conpet-SEC, com as seguintes atribuições:
I - operacionalizar as estratégias, diretrizes e medidas
preconizadas pelo GCC;
II - prover suporte técnico e administrativo ao GCC,
no que concerne às suas atividades;
III - analisar os subprogramas e projetos apresentados e
propor ao GCC seu enquadramento nas linhas de apoio e financiamento do programa;
IV - manifestar-se sobre proposições de órgãos e entidades públicas ou privadas relacionadas com o programa;
V - acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas
por órgãos e entidades públicas e privadas relacionadas com o
programa;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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VI - promover e coordenar a realização de estudos e
pesquisas relacionadas com o programa, no âmbito de suas atividades;
VII - regulamentar e disciplinar as atividades sob sua
responsabilidade, podendo, com delegação do GCC, coordenar o
desenvolvimento do programa em áreas ou órgãos específicos;
VIII - executar as decisões do GCC; e
IX - desenvolver e gerir um sistema de informações e
documentação.
Art. 7? Os Regimentos Internos do GCC e da SEC serão
elaborados pelo Grupo Coordenador do Conpet.
Art. 8? Este Decreto entra em vigor na dada de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Simá Freitas de Medeiros
(34)

DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991
Constitui comissão para viabilização
do aproveitamento do gás natural e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercicio do
cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica constituída comissão com o objetivo de propor diretrizes e indicar as ações a serem adotadas para viabilizar o aproveitamento do gás natural, visando contribuir para o
desenvolvimento do País e de suas regiões.
Art. 2? A comissão terá a seguinte composição:
I - Secretário Nacional-Adjunto de Energia, do Ministério da Infra-Estrutura, que a presidirá;
II - representante do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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III - representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da Presidência da República;
IV - representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Presidência da República;
V - representante do Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético (DNDE), da Secretaria Nacional de
Energia, do Ministério da Infra-Estrutura;
VI - representante do Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), da Secretaria Nacional de Energia, do Ministério da Infra-Estrutura;
VII
representante da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás);
VIII
representante da Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. (Eletrobrás);
IX - representante da Associação Brasileira de Empresas Estaduais Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás};
X - representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Parágrafo único. Os representantes dos órgãos governamentais e das entidades privadas, bem como seus suplentes. serão indicados pelos respectivos titulares dos órgãos e entidades
que representam e designados por Portaria do Ministro de Estado da Infra-Estrutura,
Art. 3~ A comissão deverá, na condução dos seus trabalhos, assegurar a efetiva participação dos agentes envolvidos
com a questão, propondo, inclusive, ao Secretário Nacional de
Energia, a criação de subcomissões específicas que se fizerem
necessárias.
Art. 4? A comissão terá o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para a conclusão dos seus trabalhos, contado da data de
publicação deste decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Simá Freitas de Medeiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.

1897
(35)

DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre o Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica {Procel} e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica mantido o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), em consonãncia com as diretrizes do Programa Nacional de Racionalização da Produção e do
Uso da Energia, instituído pelo Decreto n~ 99.250111, de 11 de
maio de 1990.
Art. 2~ As ações do Procel serão supervisionadas pelo
Grupo Coordenador de Conservação de Energia Elétrica
(GCCE/Procel), que será integrado pelos seguintes membros:
I - Secretário Nacional-Adjunto de Energia, do Ministério da Infra-Estrutura, que exercerá as funções de Coordenador;
n - Diretor do Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético (DNDE), da Secretaria Nacional de Energia,
do Ministério da Infra-Estrutura, na condição de CoordenadorAdjunto;
In - Diretor da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), que exercerá as funções de Secretário Executivo do
Procel;
IV - Diretor do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DNAEE), da Secretaria Nacional de Energia,
do Ministério da Infra-Estrutura;
V
Diretor do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
(Cepel);
VI
representante da Secretaria da Ciência e Tecnologia, da Presidência da República;
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2063, maio/jun. 1990.
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VII - representante do Departamento da Indústria e do
Comércio, da Secretaria Nacional de Economia, do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento;
VIII - representante da Comissão de Conservação de
Energia na Administração Federal (CCEAF);
IX - representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI);
X - representante da Confederação N acionaI do Comércio (CNC);
Parágrafo único. O GCCE poderá convidar técnicos ou entidades cuja participação considere relevante para o exame ou
decisão de assuntos em pauta.
Art. 3? O Grupo Coordenador de Conservação de Energia
Elétrica (GCCE) tem as seguintes atribuições;
I
estabelecer as metas de médio e longo prazo para o
Procel;
II
compatibilizar as participações programáticas dos
órgãos e entidades direta ou indiretamente vinculados aos objetivos do Procel, visando à sua consecução;
III - definir critérios e prioridades a serem observados
nas ações necessárias ao seu desenvolvimento;
IV - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do progra-:
ma, adotando ou propondo medidas para a correção de desvios
eventualmente detectados;
V - atribuir ou delegar, quando convier, a coordenação
setorial ou regional de subprogramas ou projetos, visando a
maior racionalização e descentralização de sua operacionalização; e
VI - encaminhar periodicamente ao Grupo Executivo do
Programa Nacional de Racionalização da Produção e do Uso de
Energia os resultados dos projetos e atividades desenvolvidos,
para os fins do disposto no item IX do art. 2? do Decreto n?
99.250, de 1990.
Art. 4? A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
proverá o apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do GCCE, por intermédio de órgão de sua estrutura adCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4\:1757-1963, jul./ago. 1991.
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ministrativa, apropriado para exercer as funções de Secretaria
Executiva do (Procel-SEC), com as seguintes atribuições:
I - operacionalizar as estratégias, diretrizes e medidas
preconizadas pelo GCCE;

II - prover suporte técnico e administrativo ao GCCE,
no que concerne às suas atividades;
III - analisar os subprogramas e projetos apresentados e
propor ao GCCE seu enquadramento nas linhas de apoio ou financiamento do Programa;
IV - manifestar-se sobre proposições de órgãos e entidades públicas ou privadas relacionadas com o programa;
V - acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas
por órgãos e entidades públicas e privadas relacionadas com o
programa;

VI - promover e coordenar a realização de estudos e
pesquisas relacionadas com o programa, no âmbito de suas atividades;
VII - regulamentar e disciplinar as atividades sob sua
responsabilidade, podendo, com delegação do GCCE, coordenar
o desenvolvimento do programa em área ou órgão específico;

VIII - executar as decisões do GCCE; e
IX - desenvolver e gerir um sistema de informações e
documentação.
Art. 5~ Os Regimentos Internos do GCCE e da SEC, serão
revistos pelo GCCE, para adequação às diretrizes do presente
decreto.
Art. 6~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
ITAMAR FRANCO
Simá Freitas de Medeiros
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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(36) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituiçeo de servidão de passagem, em favor
de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os
imóveis que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 24 da Lei n? 2.004, de 3 de outubro
de 1953, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e no Decreto-Lei n?
1.075, de 22 de janeiro de 1970, e o que consta do Processo n?
29000.013195/91-13,
DECRETA:
Art. I? Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão
de passagem, em favor de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás),
os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propriedade
particular, excluídos os bens de domínio público, necessários à
construção de poços de petróleo, dutos e instalações complementares, para a produção, coleta e escoamento de óleo, situados no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2? Os imóveis de que trata este decreto totalizam
uma área de aproximadamente 8.600m 2 , que assim se descreve e
caracteriza:
Área envolvida por uma poligonal de contorno atingindo
parte do Município de Mossoró, que contém em seu interior o
poço 7-MQ-062-RN e faixa para construção de oleoduto necessário ao escoamento da produção, tem seu ponto inicial no marco
Pl, de coordenadas UTM 9.428.250,873 N e 682.786,016 E; deste,
com uma distância de 130m e azimute de 159,7233", chega-se ao
marco P2 de coordenadas UTM 9.428.128,929 N e 682.831,068 E;
deste, com uma distância de 60m e azimute de 249,7233", chegase ao marco P3, de coordenadas UTM 9.428.108,136 N e
682.774,786 E; deste, com uma distância de 120m e azimute de
339.7233", chega-se ao marco P4 de coordenadas UTM
9.428.220,700 N e 682.733,200 E; partindo-se daí, com uma disCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963. jul.v ago. 1991.
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tâncía de 80m e azimute de 249,7233', chega-se ao marco P5 de
coordenadas UTM 9.428.192,971 N e 682.658,157 E; deste, com
uma distância de 10m e azimute de 339.7233', chega-se ao marco
P6 de coordenadas UTM 9.428.202,691 N e 682.654,691 E; deste,
com uma distância de 140m e azimute de 69,7233', chega-se ao
marco inicial P1, fechando-se assim o perímetro da poligonal,
totalizando 540m de extensão e uma área de aproximadamente
8.600m 2 •
Art. 3? A Petrobrás fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações
ou instituições de servidão de passagem a que se refere o artigo
1~ deste decreto.
Art. 4? A Petrobrás, no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este decreto, poderá alegar urgência para efeito da prévia imissão, na posse, nos termos do artigo 15 do
Decreto-Lei n~ 3.365, de 1941, alterado pela Lei n~ 2.786, de 1956,
e do Decreto-Lei n~ 1.075, de 1970.
Art. 5~ Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
IT AMAR FRANCO
Simá Freitas de Medeiros
(37)

DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Centrais Elétricas de Goiás
5.A. (Celg), a área de terra que menciona.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 151, letra c, do Decreto n~ 24.643, de 10 de julho
de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de
1954, no Decreto-Lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa em favor da Centrais
Elétricas de Goiás S.A. (Celg), a área de terra situada na faixa
de 30,OOm de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
em 230 Kv, com origem na Subestação Bandeirantes, de propriedade de Furnas - Centrais Elétricas S.A., e término na Subestação Xavante, localizada nos Municípios de Aparecida de
Goiânia e Goiânia, Estado de Goiás, necessária à passagem de
linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do
Processo n? 27100.001126/88-26.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que
não haja outra via praticável.
Art. 3? Os proprietários da área de terra referida no art.
I? limitarão o uso e gozo da mesma ao que for compatível com
a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela, quaisquer atos que a embarace ou lhe cause
danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 4? Fica a concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de
1956.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
8imá Freitas de Medeiros
cei. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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(38) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor de Furnas - Centrais Elétricas
S.A., a área de terra que menciona.

O VICE· PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho
de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de julho de
1954, no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa em favor de Furnas
Centrais Elétricas S.A., a área de terra situada na faixa de
25,00m de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em
138 Kv, com origem na Subestação São José e término próximo
à torre da linha de transmissão Adrianópolis - Imbariê I e Il,
localizada nos Municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu,
Estado do Rio de Janeiro, necessária à passagem de linha de
transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo
n? 27100.000022190-18.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão constituída, desde que
não haja outra via praticável.
Art. 3? Os proprietários da área de terra referida no art.
I? limitarão o uso e gozo da mesma ao que for compatível com
a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro dela, quaisquer atos que a embarace ou lhe cause
danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963. jul./ago. 1991.
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Art. 4? Fica a concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de
1956_
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
IT AMAR FRANCO
Simá Freitas de Medeiros

(39) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991 1*1
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério das Relações Exte-

riores, crédito suplementar no valor de
CrS20. 000. 000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização
contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério
das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
CrS20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
(*) Retificado no DO de 22.7.1991 (V. pág. 1972 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílío Marqu~s Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 19.7.91, pág. 14420.

(401

DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito
suplementar
no
valor
de
CrS400.000.000,OO, para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso IV, da Lei nf 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de CrS400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênios, celebrados entre órgãos federais, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 19.7.91, pag, 14421.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757·1963, jul./ago. 1991.

1906
(41)

DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, créâito suplementar no valor de Cr$ 8.912.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84. inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
Cr$8.912.000,00 (oito milhões e novecentos e doze mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação das dotações indicadas
no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 19.7.91, pág. 14421.

(42)

DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor de
CrS66.086.000,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.

1907
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n?

8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no
valor de Cr$66.086.000,OO (sessenta e seis milhões, oitenta e seis
mil cruzeiros) para atender a programação constante no Anexo I
deste decreto.
.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
IT AMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 19.7.91, pág: 14421.

(43)

DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991
Reabre à Presidência da República, em
favor de diversas unidades orçamentárias,
pelos saldos apurados em 31 de dezembro
de 1990, os créditos especiais abertos pejos
Decretos n?s 99.772(1), de 5.12.90, e 99.865(2),
de 21.12.90.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribui(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t. 2):4056, nov./dez. 1990.
(2) Idem, pág. 4148.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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ção que lhe confere o art. 84. inciso IV, e da autorização contida
no § 2? do art. 167, da Constituição,

DECRETA:
Art. I? Ficam reabertos à Presidência da República, em
favor de diversas unidades orçamentárias. pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1990, os créditos especiais autorizados pelas Leis n?s 8.093. de 20 de novembro de 1990, e 8.118. de
14 de dezembro de 1990. e abertos respectivamente pelos Decretos nf s 99.772. de 5 de dezembro de 1990, e 99.865, de 21 de dezembro de 1990, no montante de Cr$60.582.000.00 (sessenta milhões, quinhentos e oitenta e dois mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília. 18 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no no
(44)

de 19.7.91, pág: 14422.

DECRETO DE 19 DE JULHO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça

do Trabalho, crédito suplementar no valor
de CrSl01.078.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84. inciso IV. da Constituição. e da
autorização contida no art. 6?, inciso I. alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991). em favor da Justiça Eleitoral e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
CrSl01.078.000,00 (cento e um milhões e setenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 22.7.91, pág , 14498.

(45)

DECRETO DE 22 DE JULHO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS66. 100. 000, 00, para
reforço de dotações coneígnedee no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$66.100.000,OO (sessenta e
seis milhões e cem mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 23.7.91, pág. 14607.

(46)

DECRETO DE 23 DE JULHO DE 1991
Retifica o Decreto n:' 98.022{l), de 3 de
agosto de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? E retificado o Decreto n? 98.022, de 3 de agosto de
1990, na parte em que se declarou de utilidade pública a Aldeia
SOS Rio Bonito, que passa a ter a seguinte redação:
«Aldeia SOS Rio Bonito, com sede na Cidade de São Paulo
{Processo MJ n:' 7.843/89-16)>>.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1838, jul./ago. 1989.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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(47)

DECRETO DE 25 DE JULHO DE 1991
Inclui Localidade Especial categoria B
de que trata o artigo I? do Decreto n?
54.466(1), de 14 de outubro de 1964, alterado
pelos Decretos n?s 90.764(21, de 28 de dezembro de 1984 e 96.305(3), de 12 de julho de
1988.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84. item IV. da Constituição.
DECRETA:
Art. I? Fica incluída na alínea c do inciso H, do artigo I?
do Decreto n? 54.466, de 14 de outubro de 1964. alterado pelos
Decretos n?s 90.764. de 28 de dezembro de 1984 e 96.305. de 12 de
julho de 1988. a localidade de Canguçu. no Rio Grande do Sul.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. 25 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
(48)

DECRETO DE I? DE AGOSTO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, créditos adicionais no valor de
CrSS.594.370.000,OO, para reforço de dotaçôes consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso IV. da Constituição, e da autorização contida no art. 6? inciso I, alínea e. da Lei n? 8.175. de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
(l) Coleção das Leis. Brasília, (8):71, out./dez. 1964.

(2) Coleção das Leis. Brasília. (8):664, out.ldez. 1984.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (6):39, jul./Set. 1988.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
CrS5.401.554.000,00 (cinco bilhões, quatrocentos e um milhões,
quinhentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1990), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar
no valor de CrSl92.816.000,00 (cento e noventa e dois milhões,
oitocentos e dezesseis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3~ Os recursos necessários ao atendimento das despesas constantes dos artigos anteriores são provenientes da incorporação de saldos de exercicios anteriores de entidades da Administração Pública Federal indireta, na forma dos Anexos In
e IV deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Merques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2.8.1991, págs. 15477 a 15479.

(49)

DECRETO DE I? DE AGOSTO DE 1991
Reabre ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, pelos saldos apurados em
31 de dezembro de 1990, o crédito especial
aberto pelo Decreto n? 99.651(1}, de 25 de outubro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e da autorização contida no
§ 2?, do art. 167, da Constituição,
DECRETA:

o anexo está publicado no DO
(1)

de 2.8.1991, pág. 15479.
Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3339, set./out. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.

1913
Art. I? Fica reaberto em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, pelos saldos apurados em 31 de dezembro
de 1990, o crédito especial autorizado pela Lei n? 8.083, de 19 de
outubro de 1990, aberto pelo Decreto n? 99.651, de 25 de outubro de 1990; no valor de CrS21.642.000,00 (vinte e um milhões,
seiscentos e quarenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira

(501

DECRETO DE I? DE AGOSTO DE 19911*)
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS466.451.000,OO, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea e, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS466.451.000,00 (quatrocentos e
sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I e II
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorpor ação de saldos de
("'i Retificado no DO de 13.8.1991 (v. pág. 1972 deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4);1757-1963, jul./ago. 1991.
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exercícios anteriores da Administração Federal Indireta, na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2.8.1991, págs. 15479 a 15481.

(51)

DECRETO DE I? DE AGOSTO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de CrS20.487.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vfgente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituícão, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n:' 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$20.487.000,OO Ivinte milhões, quatrocentos e oitenta e sete
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Fica revogado o Decreto de 24 de maio de 1991111,
que «Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$27.200.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento».
(I) Coleção das Leis. Brasília, 183(3) :1342, maio/jun. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. I? de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2.8.1991, pág. 15481.

(52) DECRETO DE I? DE AGOSTO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de Cr$209.000.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos artigos I? e 2?, da Lei n? 8.203, de 5 de julho
de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de Cr$209.000.000,00 (duzentos e nove milhões de cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2.8.1991, pág. 15482.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, lul.vago. 1991.
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(53)

DECRETO DE 1? DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre a realização dos estudos
necessários à eleboreçeo de proposta de reforma fiscal.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento incumbido de realizar os estudos necessários à elaboração de proposta de reforma fiscal.
Parágrafo único. A proposta de reforma fiscal terá como
objetivos básicos:
a) elevar os níveis de eficiência, eqüidade e operacionalidade do sistema tributário, com base em avaliação do vigente sistema e do objetivo de resgatar a capacidade fiscal do Estado em
seus diversos níveis, ao mesmo tempo em que se estimule a atividade econômica e a justiça social;
b) reformular a estrutura de financiamento do setor público, a partir da revisão dos atuais critérios de endividamento e
de administração da dívida pública;
c) reestruturar o gasto público, e melhorar a sua qualidade,
especialmente mediante a redefiníção do papel do Estado e discriminação das competências das entidades federativas.
Art. 2? Ficam criadas:
I - a Comissão Consultiva da Proposta de Reforma Fiscal, constituída por até seis cidadãos de notório saber e reconhecida competência no assunto, a serem designados pelo Presidente da Repú blica;
II - a Comissão Executiva da Proposta de Reforma Fiscal, integrada pelo Assessor Chefe da Assessoria para Assuntos
Econômicos da Presidência da República e pelas seguintes autoridades do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento:
a) Secretário Executivo, que será o Presidente da Comissão;

b) Secretário Especial de Política Econômica;
c) Secretário da Fazenda Nacional;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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d) Secretário Nacional de Economia;
e) Secretário Nacional do Planejamento.
§ I? A reunião de instalação da comissão consultiva de
que trata este decreto será convocada e conduzida pelo Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento. ocasião em que, por escolha de seus membros, será designado o Coordenador da Comissão.
§ 2? Compete à comissão consultiva realizar estudos, analisar trabalhos elaborados e sugestões apresentadas individualmente ou por entidades de qualquer natureza, e opinar sobre os
assuntos que lhe sejam submetidos pela Comissão Executiva.
§ 3? Compete à Comissão Executiva:
a) requisitar apoio técnico e administrativo dos órgãos da
Presidência da República e dos Ministérios e suas entidades
vinculadas, que, quando solicitados, deverão prestar toda colaboração necessária à consecução dos trabalhos;
bj articular-se com instituições públicas e privadas, visando recolher subsídios para o desenvolvimento dos estudos;
c] fornecer o apoio técnico e material que lhe venha a ser
solicitado pela comissão consultiva.
dj submeter assuntos à manifestação da comissão consultiva.
§ 5~ Os trabalhos das comissões consultiva e executiva serão realizados de forma articulada, com reuniões conjuntas periódicas sob a coordenação geral do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 6~ As comissões ora criadas têm os seguintes prazos para os seus trabalhos, contados a partir da publicação deste decrete:
a) sessenta dias para apresentação de propostas de medidas
de curto prazo e de programa e agenda, para a conclusão dos
trabalhos;
b) nove meses para a conclusão dos trabalhos.
§ 7? Os resultados dos trabalhos das comissões consultiva
e executiva serão apresentados ao Ministro da Economia. Fazenda e Planejamento, que os encaminhará, com suas conclusões, ao Presidente da República.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 3? A participação nas comissões consultiva ou executiva não dará direito à percepção de qualquer remuneração.
Parágrafo único. Os membros da comissão consultiva poderão receber diárias e passagens para os deslocamentos relacionados com os encargos atribuídos por este decreto, observa-

do o disposto no art. 31 da Lei n? 8.028 111, de 12 de abril de 1990,
e art. 4? da Lei n? 8.162 121, de 8 de janeiro de 1991.
Art. 4? A participação na comissão consultiva será considerada como de relevante interesse público.
Art. 5? As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta do orçamento do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, I? de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
(541

DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1991
Outorga à Inpacel - Indústria de Papel
e Celulose Arapoti S.A. concessão para o
aproveitamento de potencial de energia hidráulica de um trecho do Rio das Cinzas,
situado entre os Municípios de Tomazina e
Arapoti, Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 140, letra a, do Decreto ri? 24.643, de 10
de julho de 1934,
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Inpacel - Indústria de Papel e Celulose Arapoti S.A. concessão para o aproveitamento de poten(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1l:742, mar.labr. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):25, jan.vfev. 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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dai de energia hidráulica. constituída de três unidades geradoras de 2.500kw cada uma. totalizando 7.500kw, de um trecho do
Rio das Cinzas. no local denominado Salto Cavalcante. com as
coordenadas geográficas 23° 51 'S de latitude e 49°58'W de longitude. situado entre os Municípios de Tomazina e Arapoti, Estado do Paraná.
Art. 2? O presente título não confere delegação de Poder
Público à Concessionária.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília. 6 de agosto de 1991; nO? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira
de Santana

(551

DECRETO DE 6 DE AGOSTO DE 1991
Outorga concessão à Cooperativa de
Energia e Desenvolvimento Rurais Fontoura Xavier Ltda. (Cerfox), para aproveita-

mento de potencial hidráulico, destinado à
geração de energia elétrica para uso exclusivo de seus associados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso IV. da Constituição. e tendo em
vista o disposto no art. 140, letra a. do Decreto n? 24.643. de 10
de julho de 1934.
DECRETA:
Art. I? É outorgada à Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rurais Fontoura Xavier Ltda. (Cerfox) concessão para
o aproveitamento de potencial de energía hidráulica de um trecho do Arroio Fão, onde se acha instalada a Pequena Central
Hidrelétrica Soledade, constituída de 2 (duas) unidades geradoras. sendo uma de 618 Kw e outra de 232 Kw, com coordenadas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757·1963, juL/ago. 1991.
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geográficas de 28'56'27"S latitude e 52'28'43"W longitude, no
Município de Fontoura Xavier, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? O aludido aproveitamento se destina à geração de
energia elétrica para uso exclusivo dos sócios da cooperativa,
não podendo haver fornecimento a terceiros, mesmo a título
gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende, na proibição prevista no caput deste artigo, o fornecimento de energia aos empregados da Concessionária, residentes em vilas operárias construídas em terrenos de sua propriedade.

Art. 3? A cooperativa fica obrigada a satisfazer as exigências acauteladoras dos usos múltiplos da água, especialmente o
controle de cheias.
Art. 4? A concessão de que trata este decreto vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua publicação.

Art. 5? A cooperativa fica obrigada a requerer ao Governo
Federal a renovação da concessão, nos 6 (seis) últimos meses
que antecederem ao término do prazo fixado no artigo anterior,
mediante as condições que vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.
Parágrafo único. No caso de desistência, fica a critério do
Poder Concedente exigir que a cooperativa reponha, por sua
conta, o curso d'água em seu primitivo estado, ou reverter os
bens em seu favor, mediante indenização.
Art. 6? A cooperativa fica obrigada a cumprir o disposto
no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 7?
cação.
Art. 8?

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

Brasília, 6 de agosto de 1991; nO? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira
de Santana
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, ju!./ago. 1991.
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(56)

DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor da Justiça Federal e da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor de
CrS502.811.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Leí n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Federal e
da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
Cr$502.811.000,OO (quinhentos e dois milhões, oitocentos e onze
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I

deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especifica-

dos.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 7 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 8.8.1991, págs , 15949/15950.

(57)

DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Embratur - Instituto Brasileiro
de Turismo, crédito suplementar na valor
de CrS36.881.000,OO para reforço de dotecões consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757·1963, jul./ago. 1991.
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zação contida no art. 6?, inciso I, alínea e, da Lei n? 8,175, de 31
de janeiro de 1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo, crédito suplementar no valor de Cr$36.881.000,OO (trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de Saldos de
Exercícios Anteriores de entidade da Administração Pública
Federal indireta, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 8.8.1991, pág. 15950.

(58)

DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação
crédito
suplementar
no
valor
de
CrS224.653.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea e, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757,1963, jul.Zago. 1991.
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Cr$224.653.000,OO (duzentos e vinte e quatro milhões e seiscentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de Saldos de Exercícios Anteriores apurados em balanço, referentes a convênios, de diversas Unidades do Ministério
da Educação, na forma do Anexo H deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de agosto de 1991; no? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 8.8.1991, págs. 15951/15954.

(59) DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1991
Abre ao Ministério da Saúde, em favor
do Instituto Nacional de Assistência Médi·
ca da Previdência Social, crédito suplementar no valor de CrS8.570.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
exercício.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6', inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor do
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social,
crédito suplementar no valor de Cr$8.570.000.000,OO (oito bilhões, quinhentos e setenta milhões de cruzeiros), para atender
à programação indicada. no Anexo IH deste decreto.
Art. 2? Em decorrência do art. I?, ficam alteradas as programações do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPASI, no valor
de CrS5.570.000.000,OO (cinco bilhões, quinhentos e setenta milhões de cruzeiros), na forma do Anexo I deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos II e IV deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 7 de agosto de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 8.8.1991, págs. 15954/15955.

(60)

DECRETO DE 7 DE AGOSTO DE 1991
Declara de utílídade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor
de Petróleo Brasileiro S.A. {Petrobrás}, os
imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 24 da Lei n~ 2.004, de 3 de outubro de
1953, no Decreto-Lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956, e o que consta do Processo n~ 29000.013712/91-63,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão
de passagem, em favor de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás)
os imóveis constituidos de terras e benfeitorias, de propriedade
particular, excluídos os bens de domínio público, necessários à
construção da linha-tronco, dutos e bases de distribuição que
comporão o conjunto denominado Oleoduto Repar/FlorianópoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4);1757-1963, jul.Zago. 1991.
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Iis, compreendidos na faixa e áreas de terras situadas nos Municípios de Garuva, Joinville, Guaramirim, Itajaí, Biguaçu e
Florianópolis, no Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Os imóveis de que trata este decreto totalizam
uma área de aproximadamente 4,294.875m 2 , que assim se descreve e caracteriza:
1. Linha-Tronco:
Faixa de terras, com largura de 20 (vinte) metros e
174.876.03 metros de extensão cujo eixo tem inicio no Ponto
AOI9, localizado no Municipio 'de Garuva, Estado de Santa Catarina e se estende até o final, no Ponto B0l6, situado na Base
Biguaçu (SC), conforme a direção indicada e constante do desenho DE-4350.50-6513-111_PCT_00l Rev. B.
A diretriz do Oleoduto Paraná/Santa Catarina tem início no
Oleoduto Te~ran/Repar, no Municipio de Garuva, Estado de
Santa Catarma, no Ponto determinado A0l9, de coordenadas
UTM N=7.120.066,962 e E =717.059,972; daí com rumo sudeste
cruzando a BR-I01, até o Ponto A0l8, de coordenadas UTM
N=7.119.460,633 e E=717.170,224; daí segue com rumo sudoeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: rio da Onça, estrada
vicinal Urubuquara _ Palmital, Rio Sete Voltas e Rio Cupim,
até o Ponto AOI7, de coordenadas UTM N=7.112.913,279 e
E =715.586,226; daí segue com rumo sudoeste, passando pelos
seguintes pontos notáveis: Rio Três Barras, estrada vicinal Rio
Turvo e Palmares, Rio Bonito, divisa municipal de Garuva e
Joinville, estrada vícínal entre Vila Rio Bonito e Palmares, nascentes do Rio Cavalinho e estrada vicinal Vila Rio Bonito, até o
Ponto A016, de coordenadas UTM N=7.105.988,516 e
E=711.823,336; daí segue com rumo sudoeste, passando pelos
seguintes pontos notáveis: nascentes do Rio Pirambeira, Rio Pirabeiraba, estrada de acesso da Vila Bandeirantes e imediações
da BR-IOl, Rio Canela outra estrada de acesso também à Vila
Bandeirantes e imedia~ões e canal Cubatão, até o Ponto A0l5,
de coordenadas UTM N=7.101.025,878 e E=710.626,956; daí segue com rumo sudoeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Cubatão, estrada vicinal, Rio do Braço, linha de AT,
estrada da Ilha e nascentes do Rio Mississipe, até o Ponto
A014, de coordenadas UTM N=7.096.566,511 e E=710.332.470;
daí segue com rumo sudoeste, passando pelos seguintes pontos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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notáveis: rodovia BR-10l, linha de AT, Rio Agua Vermelha e afluente, até o Ponto A0l2, de coordenadas UTM
N=7.095.775,264 e E=708.694,412; daí segue com rumo sudoeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Mutuca, estrada
Mutuca, acesso da estrada Mutuca ao Bairro Vila Nova, adutora de J oinville, estrada do Morro, estrada do Salto Il , Rio Piraizinho e Rio Branco, até o Ponto AOll, de coordenadas UTM
N=7.087.479,702 e E=706.548,549; daí segue com rumo sudoeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: nascente do Arroio
Piraí, afluente do Canal Caeté, estrada de ligação da SC-413
com a localidade de Morro do Meio, Rio Piraí em três cruzamentos, estrada vicinal entre Dedo Grosso e Salto lI, acesso local à rodovia SC-413, rodovia estadual SC-413, à direita da faixa, canais de drenagem afluentes do Arroio Mersa e RibeirãoMargarida, Rio Jacú, linha de AT, afluentes do Rio Jacú e
afluente do Rio Dona Cristina, até o ponto AOlO de coordenadas
UTM N=7.079.554,176 e E =706.774,953; daí segue com rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: linha férrea da
RFFSA, afluentes do Rio Dona Cristina, estrada vicinal local e
nascentes do Rio Quati, até o Ponto A009 de coordenadas UTM
N=7.073.186,746 e E=708.971,506; daí segue com rumo sudeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: Base de Guaramirim,
junto ao acesso a J araguá do Sul, afluentes do Rio Quati, rodovia estadual SC-30l, estrada vicinal entre Corticeira e Poço
Grande, canal do DNOS, afluentes do Rio Quati, estrada vicinal
entre São Pedro de Alcântara ao Poço Grande e Rio Poço Grande, até o Ponto A008 de coordenadas UTM N=7.069.886,412 e
E=709.938,338; daá segue com rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: estradas vicinais locais e afluentes
do Rio Itapocu, até o Ponto A007 de coordenadas UTM
N=7.063.370,678 e E=712.143,451; daí segue com rumo sudeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio Itapocu, divisa
dos Municípios de Joinville e Luis Alves, estrada do Bananal,
Ribeirão da Lagoa, estrada vicinal de acesso à rodovia SC-474 e
à própria rodovia SC-474, até o ponto A006 de coordenadas
UTM N=7.057.873,469 e E =715.904,929; daí segue com rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: afluentes do
Ribeirão do Salto e rodovia estadual SC-474, até o ponto A005
de coordenadas UTM N=7.054.477,329 e E=718.261,860; daí segue com rumo sudeste passando pelos seguintes pontos notáveis: afluente do Rio Canoas, Rio Morro, estrada vicinal de
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acesso de Morro Canoas à rodovia SC-474, até o Ponto A004 de
coordenadas UTM N=7.051.847,712 e E=720.715,004; daí segue
com rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos notáveis:
afluentes do córrego Mantiqueira, afluentes do Rio ltaperici e
afluentes do Rio Novo, até o Ponto A003 de coordenadas UTM
N=7.046.769,707 e E=721.998,535; daí segue com rumo sudeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: estrada vicinal para
Rio Novo, estrada vicinal para Braço do Rio Novo, estrada vicinal entre Rio Novo e Braço do Rio Novo, divisa municipal entre
Luiz Alves e Gaspar, afluente do córrego São Braz e estrada vicinal Nova Descoberta e São Braz, até o Ponto A002 de coordenadas
UTM N=7.040.289,793 e E =722.364.707; daí segue com rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: divisa municipal entre Gaspar e Itajaí, afluentes locais e estrada de acesso
entre Piçarras e a rodovia estadual SC-413, até o Ponto A001 de
coordenadas UTM N=7.034.913,725 e E=723.274,746; daí segue
com rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos notáveis:
rodovia estadual SC-413 à direita e afluentes locais até o Ponto
PPOO de coordenadas UTM N=7.032.754,248 e E =724.021,828;
daí segue com rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos
notáveis: estrada de acesso de Barra de Luiz Alves à rodovia
SC-413, Rio Itajaí e estrada marginal ao rio, até o Ponto B001
de coordenadas UTM N=7.028.106,782 e E=725.058,444; daí segue com rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: estrada vícinal, canais de drenagem para o Rio Itajaí, rodovia BR-470 e estrada de acesso Espinheiros com a BR-10l, até
o Ponto B002 de coordenadas UTM N=7.022.953,651 e
E=725.622,998; daí segue com rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: estrada de acesso à BR-10l, canal de
drenagem, afluentes do Rio Itajaí, Rio Itajaí, Rio ltajaí Mirim,
rodovia BR-486, Base de ltajaí e estrada de ferro da RFFSA,
até o Ponto B003 de coordenadas UTM N=7.018.031,238 e
E=727.499,613; daí segue com rumo sudoeste, passando pelos
seguintes pontos notáveis: estrada vicinal local, Rio do Meio e
afluentes do Rio do Meio, até o Ponto B004 de coordenadas
UTM N=7.013.587,644 e E =727.335,803; daí segue com rumo sudoeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: estrada vicinal local, linha de AT, Rio do Meio e estrada vicinal em dois
pontos, até o Ponto B005 de coordenadas UTM N=7.009.899,692
e E = 727.010,804; daí segue com rumo sudeste, passando pelos
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seguintes pontos notáveis: linha de AT, afluente do Rio Camboriú, estrada entre Cedro e Camboriú, afluente do Rio Camboriú,
Rio do Braço, afluente do Rio do Braço e estrada Cedro a Camboriú, até o Ponto B006 de coordenadas UTM N=7.005.137,875 e
E=729.302,599; daí segue com rumo sudoeste, passando pelos
seguintes pontos notáveis: afluente do Rio Canoas e estrada vicinal Macacos a Camboriú, até o Ponto B007 de coordenadas
UTM N=7.000.958,170 e E =727.606.552; daí segue com rumo sudoeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: estrada vicinal local, linha de AT e afluente do Rio Caetés, até o Ponto
B008 de coordenadas UTM N=6.996.339,852 e E=726.205,681;
daí segue com rumo sudoeste, passando pelos seguintes pontos
notáveis: Rio do Compra Tudo, linha de AT e estrada vicinal,
até o Ponto B009 de coordenadas UTM N=6.991.553,744 e
E=139.101,19m; daí segue com rumo sudeste, passando pelos
seguintes pontos notáveis: Rio Campo Novo, linha de AT, Rio
Oliveira, estrada vicinal entre Oliveira e Terra Nova e estrada
vicinal entre São Bento e Terra Nova, até o Ponto BOlO de coordenadas UTM N=6.985.510,477 e E=726.846,552; daí segue com
rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: Rio
Teles, estrada estadual SC-049, Rio do Cobre e Rio Tijucas, até
o Ponto Bül l de coordenadas UTM N=6.980.910,964 e
E=727.078,054; daí segue com rumo sudeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: afluentes do Rio Itínga, Rio Itinga em
dois pontos e rodovia SC-003, até o Ponto B012 de coordenadas
UTM N=6.975.988,643 e E =729.355,239; daí segue com rumo sudoeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: estrada de
acesso Serra Cabo Frio à rodovia SC-003 e estrada vicinal da
Serra do Timbé, até o Ponto B013 de coordenadas UTM
N=6.972.554,026 e E=729.118,032; daí segue com rumo sudoeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: estrada vicinal da
Serra do Timbé, afluentes do rio do Inferninho, Rio Felício e
afluentes,
até o Ponto B014
de coordenadas UTM
N=6.967.203,730 e E =728.535,437; daí segue com rumo sudoeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: afluentes do Rio
Felício, afluentes do Rio da Saudade e rodovia SC-003, até o
Ponto B015
de
coordenadas UTM N=6.962.511,989 e
E =727.016,030; daí segue com rumo sudoeste, passando pelos
seguintes pontos notáveis: Rio da Saudade, linha de AT, Rio
dos Três Riachos, rodovia SC-037, afluente do Rio Biguaçu, Rio
Bíguaçu e rodovia estadual, até o Ponto B016 situado na
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Base de Biguaçu de coordenadas UTM N=6.956.816,110 e
E=726.348,984, encerrando a presente descrição, conforme o desenho DE·4350.50·6513·111·PCT·001 Rev.A.
2. Area para construção da base de Florianópolis
Uma área de terras de formato irregular, destacado de uma
área maior, conforme DE·4350.53·6313·942·PET·003, cujo perime·
tro assim se descreve:
Partindo de. um Ponto 16 de coordenadas UTM
N=6.956.0l7,664 e E=726A11,780, junto à cerca e situado à margem direita de um córrego; dai segue confrontando terras de Jo·
sé Belarmino com azimute 76°52'06" e distância de 196,070 metros, até o Ponto 17.8 de coordenadas N=6.956.062,209 e
E=726.602,723, junto à cerca; daí segue junto à cerca e confrontando terras de José Roberto da Silva, com azimute 284°10'45"
e distância de 17,399 metros, até o Ponto 9.1 de coordenadas
N=6.956.066,471 e E=726.585,854; dai segue com a mesma confrontação junto à cerca, com azimute 287°19'00" e distância de
30.670 metros, até o Ponto 10, de coordenadas N=6.956.075,600 e
E=726.556,574; dai segue junto à cerca, com a mesma confrontação, com azimute 287°59'00" e distância 59,089, até o Ponto 11.1
de coordenadas N=6.956.093,843 e E=726.500,372; azimute
284°54'54" e distância 34,334 metros, até o Ponto 12.1 de coorde·
nadas N=6.956.102,680 e E=726A67,195; azimute 266°52'25" e
distância de 37,715 metros, até o Ponto 13 de coordenadas
N=6.956.100,623 e E=726A29,536; azimute 250°54'54" e distãncia de 62,697 metros, até o ponto 14,1 de coordenadas
N=6.956.080,123 e E =726.370,285, chegando no canto da cerca e
na margem esquerda do córrego; daí segue com a mesma confrontação, junto à cerca e pela margem direita do córrego, com
azimute 150°41 '37" e distância de 27,313 metros, até o Ponto 15
de coordenadas N =6.956.056,306 e E =726.383,654; dai segue com
a mesma confrontação, pela margem direita, junto à cerca, com
azimute 143°57'02" e distância de 47,794 metros, até o Ponto 16
onde teve início esta descrição.
Partindo do Ponto 2A de coordenadas N=6.956.102,405 e
E=726.658,802, junto ao canto de uma cerca; dai segue junto à
cerca, confrontando com as terras de José Roberto da Silva,
com azimute de 333°54'00" e distância de 4.132 metros, até o
ponto 16,1 de coordenadas N=6.956.106,117 e E =726.656,984; daí
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segue junto à cerca com mesma confrontação com azimute
324°47'01" e distância de 184,088 metros, até o Ponto 15.1 de
coordenadas N=6.956.256,513 e E =726.550,827; dai segue junto à
cerca com a mesma confrontação, com azimute 324°18'42" e distância de 80.349 metros, até o Ponto 18 de coordenadas
N=6.956.321,773 e E=726.503,953; azimute 330°41'35" e distância de 12,201 metros, até o Ponto 17 de coordenadas
N=6.956.332,412 e E=726.497,981; azimute 344°45'38" e distância de 8,385 metros, até o Ponto 16.2 de coordenadas
N=6.956.340,502 e E=726.495,77; azimute 81°12'24" e distância
de 13,194 metros, até o Ponto 14 de coordenadas
N=6.956.342,519 e E=726.508,816; azimute 88°27'44" e distância
de 22,135 metros, até o Ponto 12 de coordenadas
N=6.956.343,113 e E =726.530,943; azimute 87°15'53" e distância
de 12,656 metros, até o Ponto 11 de coordenadas
N=6.956.343,717 e E =726.543,585; azimute 87°07'54" distância
22,801 metros até o Ponto 9 de coordenadas N=6.956.344,858 e
E=726.566,357; azimute 93°40'49" e distância de 18,290 metros,
até o Ponto 7 de coordenadas N=6.956.343,684 e E =726.584,609;
azimute 96°22'58" e distância de 8,17 metros, até o ponto 6 de
coordenadas
N=6.956.342,775
e
E =726.592,735;
azimute
105°50'45" e distância de 25,206 metros, até o Ponto 3 de coordenadas N=6.956.335,828 e E =726.616,966; azimute 122°44'50" e
distância de 29,161 metros, até o Ponto 8.1 de coordenadas
N=6.956.320,055 e E=726.641,491, chegando ao canto da cerca;
daí segue confrontando com as terras de Simão Sirineu Nau,
com azimute 175°27'09" e distância de 218,336 metros, chegando
ao Ponto 2A onde teve inicio esta descrição.

Partindo do
Ponto 1O-21A de coordenadas UTM
N=6.956.5865,279, E =726.567,546 junto à cerca de arame farpado à margem da estrada de terra Sta. Cruz; daí segue confrontando com as terras de José Roberto da Silva, com azimute
245°50'01" e distância de 467,631 metros, cruza um córrego e
chega ao Ponto 24A de coordenadas N=6.956.394,837,
E =726.140,898 daí segue com a mesma confrontação, com azimute 167°25'41" e distância de 25,351, metros até o Ponto 24 de
coordenadas N=6.956.370,094, E=726.146,416; dai segue com a
mesma confrontação, com azimute 167°27'59" e distância de
325,533 metros, até o Ponto 23 de coordenadas N=6.956.052,319,
E=726.217.061, que está na margem esquerda de um córrego;
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daí segue com a mesma confrontação, com azimute de
167°26'26" e distância de 82,000 metros, até o ponto 23A de coordenadas N=6.955.972,281, E=726.234,892; daí segue com a mesma confrontação, com azimute de 75°36'37" e distância de
182,617 metros, cruza um córrego e chega ao Ponto 16 de coordenadas N=6.956.017,664, E =726.411,780, junto à cerca de arame
farpado e à margem direita do córrego; daí segue junto à cerca e
pela margem do córrego, confrontando com terras de José Belarmino, com azimute 323° 57' 02" e distância de 47,794 metros,
até o Ponto 15 de coordenadas N=6.956.05,306, E=726.383,654;
daí segue com a mesma confrontação junto à cerca e pela margem do córrego, com azimute 330°41'37" e distância de 27,312
metros, até o ponto 14 de coordenadas N=6.956.080,123,
E=726.370,285; daí segue com a mesma confrontação junto à
cerca com azimute 70°54'54" e distância 62,697 metros, coordenadas do Ponto 13 N=6.956.100,623 E=726.429,536, azimute 86°
52' 25" e distância de 37,715 metros, coordenadas do Ponto 12
N=6.956.102,680 E =726.467,195; azimute 104°54'54" e distância
de 34,334 metros, coordenadas do Ponto 11 N=6.956.093,843,
E=726.500,372; azimute 107° 59' 00" e distância de 59,089 metros, coordenadas do Ponto N=6.956.075,60, E=726.556,574; azimute 107°19'00" e distância de 30,670 metros, coordenadas do
Ponto 9 N=6.956.066,471, E =726.585,854; azimute 104°10'45" e
distância 17,399 metros,
coordenadas do
Ponto 17.8
N=6.956.062,2ü9, E=726.602,723; azimute 76°27'47" e distância
de 7,541 metros, coordenadas do Ponto 17.7 N=6.956.063,974,
E=726.610,054; azimute 70°22'25" e distância de 20,853 metros,
coordenadas do Ponto 17.6 N=6.956.070,97, E=726.629,695; azimute 57°51'48" e distância de 7,358 metros, coordenadas do
Ponto 17.5 N=6.956.074,91O, E=726.635,914; azimute 41°04'28" e
distância de 14,367 metros, coordenadas do Ponto 17.4
N=6.956.085,741, E=726.645,354; azimute 38°54'08" e distância
de 21,414 metros, coordenadas do Ponto 2A N=6.956.1ü2.406,
E = 726.658,802; daí segue confrontando com as terras de Sião
Sirineu Nau, junto à cerca de arame farpado, com azimute
333°54'00" e distância de 4,132 metros até o Ponto 16.1 de coordenadas N=6.956.106,117, E=726.656,984; daí segue com a mesma confrontação junto à cerca, com azimute 324°47'01" distância de
184,088 metros,
coordenadas do
Ponto 15.1
N=6.956.256,513, E=726.550,827; azimute 324°18'42" e distância
de 80,349 metros, coordenadas do Ponto 18 N =6.956.321,773,
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E=726.503,953; azimute 330°41'35" e distância de 12,201 metros,
coordenadas do Ponto 17 N=6.956.332,412, E =726.497,981; azimute 344°45'38" e distância de 8,385 metros, coordenadas do
Ponto 16 N=6.956.340,502, E =726.495,777; azimute 81"12'24" e
distância de 13,194 metros, coordenadas do Ponto 14
N=6.956.342,519, E =726.508,816; azimute 88°27'44" e distância
de 22,135 metros, coordenadas do Ponto 12 N=6.95.343,113,
E=726.530,943; azimute 87°15'53" e distância de 12,656 metros,
coordenadas do Ponto 11 N=6.956.343,717, E =726.543,585; azimute 87°07'54" e distância de 22,801 metros, coordenadas do
Ponto 9 N=6.956.344,858, E=726.566,357; azimute 93°40'49" e
distância de 18,290 metros, coordenadas do Ponto 7
N=6.956.343,684, E=726.584,609; azimute 96°22'58" e distância
de 8,177 metros, coordenadas do Ponto 6 N=6.956.342,775
E=726.592,735; azimute 105°59'45" e distância de 25,206 metros,
coordenadas do Ponto 3 N=6.956.335,829, E=726.616,965; azimute 122°44'55' e distância de 29,161 metros, coordenadas do Ponto
8.1 N=6.956.320,055, E=726.641,491; daí segue confrontando
com as terras de quem de direito junto à cerca de arame, com
azimute 5° 29'16" e distância de 122, 334 metros, até o Ponto 9.3
de coordenadas N=6.956.441,828, E =726.653,190, canto de cerca
à margem da estrada Santa Cruz; daí segue junto à cerca pela
margem da estrada, com azimute 305°03'48" e distância de
45,009 metros, até o Ponto 9.5 de coordenadas N=6.956.467,685,
E=726.616,349; daí segue junto à cerca pela margem da estrada
com azimute, 272°49'51" e distância de 30,474 metros, coordenada do Ponto 10.1 N=6.956.469,190, E =726.585,912; azimute
291°32'30" e distância de 22,575 metros, coordenadas do Ponto
10.5 N=6.956.477,479, E=726.564,914; azimute 311 °43'13" e distância de 2,521 metros, coordenadas do Ponto 10.6
N=6.956.479,157, E=726.563,032; azimute 331°21'47" e distância
de 12,085 metros, coordenadas do Ponto 10.9 N = 6.956.489,764,
E=726.557,240; azimute 347°53'49" e distância de 12,014 metros,
coordenadas do Ponto 10.13 N=6.956.501,511, E =726.554,721;
azimute 358°28'47" e distância de 18.357 metros, coordenadas do
Ponto
10.17
N =6.956.519,861,
E =726.554,234;
azimute
353°20'19", distância 5,517 metros, coordenada do Ponto 10.18
N=6.956.525,341, E =726.553,594; azimute 14°25"19", distância
de 54, 668 metros, coordenada do Ponto 10.21 N=6.956.578,286,
E =726.567,209; azimute 02°24'51" e distância de 8,00 metros,
chegando ao do ponto 10.21A onde teve início esta descrição.
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3. Area para construção da Base de Iteiei
Área de terras de formato irregular parte de uma área
maior, constante no DE-4350.52-6313.942-PET-003, cujo perímetro assim se descreve:
Partindo de um ponto 14A de coordenadas UTM
E=727.304,lOO e N=7.0l7,510,950, que está situado junto à cerca
de arame farpado, à margem da estrada municipal do Ribeirão
do Meio; daí segue confrontando com as terras de Orisvaldo de
Oliveira, com azimute de 244'40'21" e distância de 124.243 metros, chegando ao Ponto 15A de coordenadas E =727.191,800; daí
segue com a mesma confrontação com azimute de 254°27'53" e
com a distância de 249,411 metros, chegando ao Ponto 16A de
coordenadas E=726.951,500 N=7.017.391,000; daí segue ainda
com a mesma confrontação, com azimute de 185'14'21" e dístância de 269,996 metros, chegando ao Ponto 17A de coordenadas
E=726.926,846 e N=7.0l7.122,132; daí segue ainda com a mesma
confrontaçâo com azimute 275'14'00" e distância de 146,919 metros, chegando ao Ponto P20 de coordenadas E=726.780,539 e
N=7.0l7.135,533; daí segue confrontando com as terras de Perácio Manzuíta, com azimute 186'12'33" e distância de 299,556 metros, chegando ao Ponto P21 de coordenadas E=726.748,139 e
N=7.0l6.837,734; daí segue confrontando com as terras de Ilton
João da Silva, com azimute 94'59'28" e distância de 247,011 metros, chegando ao Ponto P22 de coordenadas E=726.994,213 e
N=7.0l6.816,243; daí segue confrontando com as terras de Ilton
João da Silva, com azimute 06'07'48" e distância de 144,524 metros, chegando ao ponto P2 de coordenadas E=727.009,646 e
N=7.016.959,941; daí segue confrontando com as terras de José
Winter, com azimute 06'03'57" e distância de 76,660 metros,
chegando ao Ponto P3 de coordenadas E=727.0l7,747 e
N=7.017.036,172; daí segue com a mesma confrontação com azimute 95'13'57" e distância de 346,178 metros, chegando ao Ponto P4 de coordenadas E=727.362,482 e N=7.017.004,600, junto à
margem da estrada municipal de Ribeirão do Meio; daí segue
pela margem da estrada, com azimute 341'41'02" e distância de
11,110 metros, até o ponto P6 de coordenadas E=727.359,006 e
N=7.017.0l5,152; daí segue pela margem da estrada, com azimute de 356'40'13" e distância de 16,994 metros, até o Ponto P7 de
coordenadas E=727.358,019 e N=7.0l7.032,117; daí segue pela
margem da estrada, com azimute 04'07'18" e distância de 50,322
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metros, até o Ponto P8 de coordenadas E=727.361,636 e
N=7.017.082,309; daí segue margeando a estrada, com azimute
04°07'15" e distância de 290,094 metros, até o Ponto P9 de coordenadas E=727.382,483 e N=7.017.371,653; daí segue margeando
a estrada com azimute de 357°47'23" e distância de 13.251 metros, até o Ponto PlO de coordenadas E=727.381,972 e
N=7.017.384,894; daí segue margeando a estrada municipal, com
azimute 346°49'49" e distância de 10,903 metros, até o Ponto Pll
de coordenadas E=727.379,488 e N=7.017.395,510; daí segue
margeando a estrada, com azimute 336°00'22" e distância de
8,543 metros, até o Ponto P12 de coordenadas E =727.376,014 e
N=7.017.403,315; daí segue margeando a estrada municipal, com
azimute de 327°07'19" e distância de 57,176 metros, até o Ponto
P13 de coordenadas E=727.344,976, N=7.017.451,333; daí segue
margeando a mesma estrada, com azimute 325°33'50" e distãncia de 72,284 metros, até o Ponto 14A de coordenadas
E=727.304,100 e N=7.017.510,950, chegando ao ponto onde teve
início esta descrição.
Partindo do Ponto Pl de coordenadas UTM E=727.407.547
e N=7.016.924,930, que está situado junto à cerca de arame faro
pado, à margem da estrada municipal do Ribeirão do Meio; daí
segue confrontando com as terras de Ilton João da Silva, com
azimute 275°01'42" e distância de 399,438 metros, até o Ponto P2
de coordenadas E=727.009,646 e N=7.016.959,941; daí segue
confrontando com as terras de Orisvaldo Oliveira, com azimute
06°03'57" e a distância de 76,660 metros, até o Ponto P3 de coordenadas E=727.017,747 e N=7.016.036,172; daí segue com a mesma confrontação, com azimute 95°13'57" e distância de 346,178
metros, chegando ao Ponto P4 de coordenadas E =727.362,482 e
N=7.017.004,600 junto à margem da estrada municipal Ribeirão
do Meio; daí segue pela margem da estrada municipal, com azimute 144°05'50" e distância de 10,572 metros, até o Ponto P5 de
coordenadas E=727.368,666 e N=7.016.996,058; daí segue pela
margem da estrada, com azimute 151°20'14" e com a distância
81,061 metros chegando ao Ponto Pl, onde teve início esta descrição.

Partindo do Ponto Pl de coordenadas UTM E=727.407,547
e N =7.016.924,930, que está situado junto à cerca de arame faro
pado à margem da estrada municipal do Ribeirão do Meio; daí
segue confrontando com as terras de José Winter, com azimute
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Zago. 1991.
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275'01'42" e distância de 399,438 metros, até o Ponto P2 de coordenadas E=727.009,646 e N=7.016.959,941; dai segue confrontando com as terras de Orisvaldo Oliveira, com azimute
186'07'48" e distância de 144,524 metros, até o Ponto P22 de
coordenadas E=726.994,213 e N=7.016.816,243; daí segue confrontando com as terras de Ilton João da Silva, com azimute
186'14'11" e distância de 9,758 metros, até o Ponto P22A de
coordenadas E=726.993,153 e N=7.016.806,543; daí segue confrontando terras de quem de direito, com azimute 96'19'41" e
distância de 433,414 metros, até o Ponto P22B de coordenadas
E=727,424,050 e N=7.016.759,900 junto à margem da estrada
municipal Ribeirão de Meio; daí segue pela margem da estrada,
com azimute 26'02'57" e distância de 52,147 metros, até o Ponto
P22C de coordenadas E=727,446,950 e N=7.016.806,750; daí segue pela margem da estrada, com azimute 07'52'59" e distância
de 9,843 metros até o Ponto P22D de coordenadas E=727,448,300
e N =7.016.816,500; daí segue pela margem da estrada municipal,
com azimute 12'28'02" e distância de 40,300 metros, até o Ponto
P22E de coordenadas E=727,439,600 e N=7.016.855,850; daí segue pela margem da estrada com azimute 21'23'53" e distância
de 21,105 metros, até o Ponto P22F de coordenadas
E~727,431,900 e N=7.016.875,500; daí segue pela margem da estrada, com azimute de 332'47'05" e distância de 27,215 metros,
até o Ponto P22G de coordenadas E =727,420,050 e
N=7.016.900,00; daí segue ainda pela mesma estrada, com azimute 333'21'54" e distância de 27,890 metros, até o Ponto P1 onde teve início esta descrição.
4. Area para Construção da Base de Joinville
Área de terras de formato irregular, parte de uma área
maior, constante do DE·4350.51·6313·942-PET·003, cujo perímetro assim se descreve:
Partindo de um Ponto 1 cujas coordenadas UTM
N=7.072,483,393 e E=709.012,643, estão junto à cerca no limite
à direita da faixa de domínio da BR·280, no sentido Joinville;
daí segue pela margem esquerda de um canal, com azimute
186'31'48" e distância de 14,941 metros, até o Ponto 2 de coorde·
nadas UTM N=7.072,468,549 e E=709.010,944; daí segue cruzando o canal, com azimute 234'53'19" e distância de 7,714 metros,
até o Ponto 3 com coordenadas UTM N = 7.072,464,113 e
E=709.004,634; daí segue pela margem esquerda do canal e junCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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to à cerca, com azimute 171'39'04" e distância de 8,000 metros,
até o Ponto 4 de coordenadas UTM N=7.072.456,197 e
E =709.005,795; daí segue pela margem esquerda do canal junto
à cerca, com azimute 188'51'49" e distância de 45,245 metros,
até o Ponto 5 de coordenadas UTM N=7.072.411,492 e
E=708.998,824; daí segue pela margem esquerda do canal e junto à cerca, com azimute 187'20'50" e distância de 267,661 metros, até o Ponto 6 de coordenadas UTM N=7.072.146,028 e
E=708.964,595; daí segue pela margem esquerda do canal e junto à cerca, com azímute 187'16'37" e distância de 183,752 metros, até o Ponto 7 de coordenadas UTM N=7.071.963,757 e
E =708.941,320; daí segue confrontando com terras de Carlos
Denker, com azimute 235'46'22" e distância de 197,115 metros
até o Ponto 8 de coordenadas UTM N=7.071.852,884 e
E=708.778,343; daí segue com a mesma confrontação, com azimute 270'00'00" e distância de 85,000 metros, até o Ponto 9 de
coordenadas UTM N=7.071.852,884 e E =708.693,343; daí seque
com a mesma confrontação, com azimute 0°00'00" e distância de
122,000 metros, até o Ponto 10 de de coordenadas UTM
N =7.071.974,884 e E =708.693,343; daí segue com a mesma confrontação, com azimute 344'02'08" e distância de 225,388 metros, até o Ponto 11 de coordenadas UTM N=7.072.092,875 e
E =708.501,307; daí segue junto à cerca de arame farpado confrontando com terras de quem de direito, com azimute
357'13'54" e distância de 16,368 metros, ate o Ponto 12 de coordenadas UTM N = 7.072.109,224 e E = 708.500,516; daí segue junto
à cerca, com a mesma confrontação com azimute 349°24'06" e
distância de 24,290 metros, até o Ponto 13 de coordenadas UTM
N=7.072.133,100 e E=708.496,049; daí segue junto à cerca com a
mesma confrontação, com azimute 01 °21'42" e distância de
22,761 metros, até o Ponto 14 de coordenadas UTM
N=7.072.155,855 e E =708.496,589; daí segue junto à cerca com a
mesma confrontação, com azímute 10'33'32" e distância de
15,524 metros, até o Ponto 15 de coordenadas UTM
N=7.072.171.116 e E=708.499.434; daí segue junto à cerca com a
mesma confrontação, com azimute 15°17'10" e distância de
56.513 metros, até o Ponto 16 de coordenadas UTM
N=7.072.225,630 e E =708.514,333; daí segue junto à cerca com a
mesma confrontação, com azimute 23'13'11" e distância de
16.334 metros, até o Ponto 17 de coordenadas UTM
N=7.072.240,641 e E=708.520,773; daí segue junto à cerca com a
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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mesma confrontação, com azimute 21'54'45" e distância de 9,415
metros, até o Ponto 18 de coordenadas UTM N=7.072.249,375 e
E=708.524,287; daí segue junto à cerca com azimute 24°16'14" e
distância de 42,660 metros, até o Ponto 19 de coordenadas UTM
N=7.072.288,265 e E=708.541,822; daí segue junto à cerca com a
mesma confrontação, com azimute 29°35'35" e distância de
29,429 metros, até o ponto 20 com coordenadas UTM
N=7.072.313,855 e E=708.556,355; daí segue junto à cerca com a
mesma confrontação, com azimute 30°11'15" e distância de
26,729 metros, até o Ponto 21 com coordenadas UTM
N=7.072.366,282 e E=708.575,848; daí segue junto à cerca, com
azimute 18°55'25" e distância de 30,998 metros, até o Ponto 22
de coordenadas UTM N=7.072.366,282 e E=708.759,848; daí segue junto à cerca com a mesma confrontação, com azimute
21°02'01" e distância de 20,911 metros, até o Ponto 23 de coordenadas UTM N=7.072.385.799 e E =708.587,353; daí segue junto à
cerca, com o azimute 49°00' 42" e distância de 10,513 metros, até
o Ponto 24 de coordenadas UTM N=7.072.392,695 e
E=708.595,289; daí segue com a mesma confrontação, com azimute 47°48'04" e distância de 109,145 metros, até o Ponto 25 de
coordenadas UTM N=7.072.466,009 e E =708.676,146; daí segue
confrontando com a faixa de domínio da estrada BR-280, com o
azimute 87°02'33" e distância de 336,945 metros, até o Ponto 1
onde teve início esta descrição.
Art. 3? A Petrobrás fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações
ou instituições de servidão de passagem a que se refere o art. 1~
deste decreto.
Art. 4~ A Petrobrás, no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este decreto, poderá alegar urgência para efeito da prévia imissão de posse, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei n~ 3.365, de 1941, alterado pela Lei n~ 2.786, de 1956.
Art. 5~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR

João Eduardo Cerdeira
de Santana
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757·1963, jul./ago. 1991.
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(61) DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terras e respec-

tivas benfeitorias necessárias à implantação, pelo Ministério da Aeronáutica, do
Centro de Lançamento de Alcântara, em
Alcântara no Maranhão.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, e tendo em vista o disposto nos artigos 5?, letra a; e 6?, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de desapropriação pela União, as áreas de terras e respectivas
benfeitorias compreendidas num polígono de aproximadamente
62.000ha (sessenta e dois mil hectares), no Município de Alcântara, Estado do Maranhão, de acordo com a planta de situação
constante do Processo M Aer n? 06-06/083/89, necessários à implantação, pelo Ministério da Aeronáutica, do Centro de Lançamento de Alcântara.
Parágrafo único. O polígono supra-referido assim se descreve:
Linha de delimitação estabelecida partindo da foz do Igarapé do Puca, na Baía de São Marcos, do Ponto E-610 de coordenadas UTM N9.733.553,000 e E 566.348,500 subindo pela sua
margem esquerda até o Ponto E-627 de coordenadas UTM
N9.735.320,500 e E 566.772,00 dai deflete à esquerda e segue em
linha reta até o Ponto E-75, no encontro com a rodovia MA-I06,
que liga Alcântara a Itaúna, de coordenadas UTM N9.736.290,00
e E 565.907,500 daí seguindo a rodovia MA-I06, em direção a
Itaúna, sempre pela margem direita, passando pela subestação
da Cemar - Centrais Elétricas do Maranhão, pelos vilarejos
Rio Grande, Baixa Grande, Castelo, até chegar ao vilarejo de
Belém Novo onde no ponto de coordenadas UTM N9.730.200,00
e E 541.300,000 defletindo à direita segue, em linha reta, até
atingir a margem do Igarapé Mucura, seguindo pela sua margem direita até atingir o Rio Raimundo Sul, daí seguindo pela
Col. Leis Rcp. Fcd. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, iul.Zago. 1991.
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sua margem direita até sua foz na Baía de Cumã, daí seguindo
pelo litoral à direita até chegar ao Ponto E-610, ponto de partida, foz do Igarapé do Puca.

Art. 2? São excluídas da declaração constante do artigo
anterior as áreas e benfeitorias de domínio público federal, jurisdicionadas administrativamente ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 3? Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover as medidas necessárias aos procedimentos da desapropriação de que trata este decreto, com os recursos destinados à
implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, oriundos
da MECB - Missão Espacial Completa Brasileira.
Art. 4? A expropriante está autorizada a invocar o caráter
de urgência, para os fins de imissão provisória de posse, nos
termos do art. 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações introduzidas pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 8 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro

(621

DECRETO DE 8 AGOSTO DE 1991
Constituí comissão para elaborar a proposta orçamentária anual da Seguridade
Social de 1992, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o § 2? do
art. 195 da Constituição, e de acordo com os arts. 7?, inciso V,
8? e 85 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991,
DECRETA:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. I? Fica constituída a comissão de que trata o art. 8?
da Lei n? 8.212 111, de 24 de julho de 1991, com a finalidade de
elaborar a proposta orçamentária anual da Seguridade Social de
1992.
§ I? A comissão será integrada por três representantes,
sendo um do Ministério da Saúde, um do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e um do Ministério da Ação Social.
§ 2? Os Ministros de Estado designarão, mediante portaria interministerial, os membros titulares e suplentes da comissão.

§ 3?

Os membros titulares elegerão o Presidente da comis-

são.

Art. 2? Participarão das reuniões da comissão, em caráter
excepcional, um representante do Ministério da Educação e um
representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, para integração das ações de saúde, de previdência social e de assistência social desenvolvidas pelos respectivos órgãos.
Parágrafo único. Os participantes, de que trata este artigo, serão indicados ao Presidente da comissão pelos titulares
das respectivas Pastas.
Art. 3? Os integrantes da comissão não serão remunerados.
Art. 4? Até que seja instalado o Conselho Nacional da Seguridade Social, de que tratam os arts. 6? e 85 da Lei n? 8.212,
de 1991, cabe à comissão, em caráter excepcional, dar cumprimento ao disposto no art. 7?, inciso V, da referida lei.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de agosto de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.

FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
(1) V. pég. 1545 deste volume.
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(63)

DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valar de CrS120.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso V, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$120.000.000,OO (cento e vinte milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 12.8.1991, pág. 16185.

(64)

DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrS791.147.000.00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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zação contida no art.
de janeiro de 1991,

6~,

inciso I, alínea e, da Lei n? 8.175, de 31

DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$791.147.000,OO (setecentos e noventa e um milhões, cento e quarenta e sete mil cruzeiros}, para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores-receitas de convênios, na forma do Anexo
II deste decreto.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 9 de agosto de 1991, 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 12.8.1991, págs. 16185/16193.
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DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Ação Social, crédito suplementar no valor
de CrS6.328.291.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso I, alinea e, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
(Lei

Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
n~ 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Minis-

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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tério da Ação Social, crédito suplementar no valor de
Cr$6.328.291.000,OO (seis bilhões trezentos e vinte e oito milhões
e duzentos e noventa e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores e de convênios na forma dos Anexos III e
IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 13.8.1991, págs. 16310/16311.

(661

DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre a execução orçamentária
e financeira do Projeto "Minha Gente». e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, incisos H, IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Ficam autorizados o Ministério da Saúde, através
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps] , o Ministério da Educação, através do Fundo N acionai de Desenvolvimento da Educação (FNDEI e o Ministério
da Ação Social, a criarem, no âmbito de suas respectivas estruturas, unidades gestoras para administração e movimentação
orçamentária e financeira dos recursos destinados a viabilização do Projeto «Minha Gente», criado pelo Decreto de 14 de
maio de 1991(11 e alterado pelo Decreto de 31 de maio de 19911 21.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(3):1337, maio/jun. 1991.
(2) Idem pág. 1347.
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Art. 2? As dotações orçamentárias a que se refere o artigo
anterior serão descentralizadas pelas respectivas Unidades Orçamentárias para as Unidades Gestoras mencionadas neste decreto.
Art. 3~ Os recursos financeiros destinados à execução do
projeto de que trata este decreto, cuja programação será aprovada pelo Conselho Superior do Projeto «Minha Gente», serão movimentados na conta única do Tesouro Nacional,
Art. 4? Fica designado o Secretário de Administração Geral do Ministério da Saúde, Ordenador de Despesas das Unidades Gestoras referidas no art. I?, sem acumulação de remuneração.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Brasília, 13 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Chiarelli
Alceni Guerra
Marcílio Marques Moreira
Margarida Procópio

(67) DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1991
Inclui a Indústria Têxtil em geral entre
as atividades com funcionamento perma- nente 80S domingos e feriados civis e
religiosos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei n? 605, de 5 de janeiro
de 1949,
DECRETA:
Art. I? Fica incluída, entre as atividades indicadas no
item I, da relação a que se refere o artigo 7? do Regulamento da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, [ul.Zago. 1991.
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Lei n? 605(11, de 5 de janeiro de 1949, aprovado pelo Decreto n?
27.048(21, de 12 de agosto de 1949, a Indústria Têxtil em geral,
excluídos os serviços de escritório.
Parágrafo único. A Indústria Têxtil em geral abrange, para os fins deste decreto, a fiação e tecelagem em geral, tinturaria, estamparia, beneficiamento de produtos têxteis, indústria
da linha, indústria de artigos de cama, mesa e banho, indústria
de não tecidos (teares agulhados) e indústrias de fibras artificiais e sintéticas.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de agosto de 1991; no? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri
(68)

DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1991
Autoriza o aumento do capital social da
Companhia Eletromecãnica (Celma).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Fica a Companhia Eletromecânica (Celma] autorizada a aumentar o seu Capital Social, de CrS2.719.293.630,00
(dois bilhões, setecentos e dezenove milhões, duzentos e
noventa e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros), - para
Cr$6.157.975.882,24 (seis bilhões, cento e cinqüenta e sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e
dois cruzeiros e vinte e quatro centavos).
Art. 2? Fica a União autorizada a subscrever ações emitidas, em decorrência do aumento-referido no artigo anterior, no
montante de CrS2.864.250.382,OO (dois bilhões, oitocentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e cinqüenta mil, trezentos e oi(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (1):5, jan./mar. 1949.

(2) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (6):191, jul.Zset. 1949.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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tenta e dois cruzeiros), mediante incorporação ao patrimônio da
Celma de edificações e benfeitorias.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Sócrates da Costa Monteiro
Marcílio Marques Moreira

(69)

DECRETO DE 16 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre o Grupo de Trabalho Nacional de Organização da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Conferência do Rio) e eventos correlatos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 3? do Decreto de 21 de janeiro de 1991(1), que
dispõe sobre o Grupo de Trabalho Nacional de Organização da
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e eventos correlatos, com a redação dada pelo Deereto de 15 de julho de 1991(21, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 3? O Grupo de Trabalho Nacional será presidido pelo Secretário da Administração Federal e terá a seguinte composição:
I - um Conselho Executivo, com a seguinte composição:
(1) Coleçeo das Leis. Brasília, 183(1):370 .. ian.zfev. 1991.
(2) V. pég. 1886 deste volume.

Col. Leis Rep. Fed. Brm\il, Brasília, 183(4):1757-1963. iul.vago. 1991.
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a) Secretário-Executivo, nomeado pelo Presidente da
República;
b) Secretário Nacional de Comunicações, do Ministério
da Infra-Estrutura;
c) Chefe do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores;
d) Presidente da Radiobrás - Empresa Brasileira de
Comunicação S.A.;
e) Presidente da Embratur - Instituto Brasileiro de
Turismo;
f) Subchefe-Executivo do Gabinete Militar da Presidência da República;
gl Presidente do Serviço Federal de Processamento de
Dados (Serpro).
II ~ um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades;
ai Secretaria de Polícia Federal do Ministério da Justiça;
b) Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento;
c) Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).
§ I? OS representantes referidos no inciso II serão designados pelo Presidente do Grupo de Trabalho Nacional,
mediante indicação dos dirigentes dos respectivos órgãos e
entidades.
§ 2? Participarão, ainda, do Grupo de Trabalho N acional , na medida das necessidades de providências que
envolvam sua atuação, representantes dos governos dos
Estados em que se realizarão a conferência e eventos correlatos, bem assim das prefeituras das respectivas capitais
que, mediante solicitação do Presidente do Grupo de Trabalho Nacional, forem indicados pelos Senhores Governadores e Prefeitos.
§ 3? O Presidente do Grupo de Trabalho Nacional poderá, ainda, convidar para participar dos trabalhos, repreCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963. jul.vagc. 1991.
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sentantes de órgãos e entidades cuja colaboração considere
necessária.
§ 4? O Presidente do Grupo de Trabalho N acionai poderá atribuir aos integrantes do Conselho-Executivo a
coordenação setorial dos assuntos relacionados às suas
respectivas áreas de atuação.
§ 5? O Conselho Executivo se reunirá pelo menos
duas vezes ao mês, sob a presidência do Presidente do
Grupo de Trabalho N acional.»
Art. 2? O Grupo de Trabalho Nacional contará, ainda,
com um Núcleo de Administração Geral, supervisionado pelo
Secretário-Executivo, ao qual compete executar ou supervisionar as atividades referentes à administração de material, obras,
transportes, patrimônio, comunicações administrativas, recursos humanos, orçamentários e financeiros e à conservação e manutenção dos imóveis utilizados pelo Grupo de Trabalho N acional, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes.
§ 1? Ao Núcleo de Administração Geral compete, ainda, o
gerenciamento dos contratos decorrentes das licitações originárias do Edital de Pré-Qualificação DGA/PR 1191, promovendo,
inclusive, o acompanhamento e a fiscalização da execução.
§ 2? O núcleo referido no caput deste artigo contará com
Chefe e Encarregados da Administração e dos Serviços Jurídicos indicados pelo Presidente do Grupo de Trabalho Nacional e
nomeados ou designados pelo Secretário-Geral da Presidência
da República.
Art. 3~ Os recursos orçamentários e financeiros alocados
ao apoio do Grupo de Trabalho N acionai serão descentralizados
pela Diretoria-Geral da Presidência da República ao Núcleo de
Administração Geral, onde serão utilizados em empenhos e pagamentos de despesas.
Parágrafo único. Ao Chefe do Núcleo de Administração
Geral compete assinar contratos e demais documentos de natureza contratual, bem como praticar os atos de gestão dos recursos referidos neste artigo.
Art. 4? A Diretoria-Geral de Administração da Presidência da República, como órgão setorial dos sistemas referidos no
Col. Leis Rep_ Fed. Brasi-, Prasílta, 183(4):1757·1963, jul.Zago. 1991.
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art. 2?, acompanhará as atividades do Núcleo de Administração
Geral e expedirá, quando necessário, instruções para a sua execução.

Parágrafo único. As atividades do Núcleo de Administração Geral encerrar-se-ão até trinta dias após o término da Conferência do Rio.
Art. 5? A Secretaria de Controle Interno da Presidência
da República exercerá as atividades de contabilidade analítica
junto ao Núcleo de Administração Geral e promoverá o levantamento das tomadas de contas anual e final dos responsáveis pelos atos de gestão orçamentário-financeira e patrimonial.
Parágrafo único. O pronunciamento de que trata o art. 82
do Decreto-Lei n? 200131, de 25 de fevereiro de 1967, concernente
às tomadas de contas referidas neste artigo, caberá ao
Secretário-Geral da Presidência da República.
Art. 6? O Presidente do Grupo de Trabalho Nacional atuará como elemento de ligação do Governo brasileiro com as N ações Unidas para efeitos de organização da Conferência do Rio.
Art. 7? O Presidente do Grupo de Trabalho Nacional constituirá Comissão de Cerimonial encarregada de organizar eventos paralelos de Chefes de Estado e de Governo participantes
da Conferência do Rio.
§ I? Caberá à Comissão de Cerimonial examinar, coordenar e supervisionar a execução de providências e medidas de
apoio logístico a Chefes de Estado e de Governo que participem
da Conferência do Rio, em todas as atividades de natureza diplomática, em território nacional, que não estejam diretamente
relacionadas à programação oficial da Conferência.
§ 2? Integrarão a Comissão de Cerimonial, a ser chefiada
pelo Chefe do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, representantes de órgãos e entidades cuja colaboração for
considerada necessária.
§ 3? Caberá ao Núcleo de Administração Geral do Grupo
de Trabalho Nacional prestar o apoio logístico necessário aos
(3) Coleção das Leis. Brasília (1):240, jan./mar. 1967.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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trabalhos da Comissão de Cerimonial, inclusive no que respeita
ao atendimento de gastos com a organização de eventos paralelos de Chefes de Estado e de Governo participantes da Conferência do Rio.
Art. 8? A participação no Grupo de Trabalho Nacional, no
Núcleo de Administração Geral e na Comissão de Cerimonial
será considerada meritória para os servidores públicos e não ensejará o pagamento de remuneração adicional.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

(70)

DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1991
Inclui no Anexo ao Decreto de 10 de
maio de 1991. que consolida decretos de outorga de concessões e de autorizações para
execução dos serviços de radiodifusão sonora e dos de sons e imagens, a entidade
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 33, da Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962,
DECRETA:
Art. I? Fica incluída no anexo ao Decreto de 10 de maio
de 1991, que consolida decretos de outorga de concessões e de
autorizações para execução dos serviços de radiodifusão sonora e dos de sons e imagens, a Televisão Cachoeira do Sul Ltda,
- tipo de serviço TV - Cidade de Cachoeira do Sul - Estado
do Rio Grande do Sul.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira
de Santana

(71)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1991
Cria o Consulado do Brasil em San
Juan.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 32 do Decreto n:' 99.578, de 10 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. I? É criado o Consulado-Geral em San Juan, Porto
Rico.
Art. 2? O Ministro de Estado das Relações Exteriores baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

(72)

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1991
Declara extintas funções do GrupoDireção e Assistência Intermediárias.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e tendo
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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em vista o disposto nos arts. 6? e 7? da Lei n? 8.116, de 13 de
dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? São declaradas extintas, nas datas a seguir mencionadas, as funções do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAI), integrantes das tabelas:
I - do Ministério das Relações Exteriores, em 10 de
novembro de 1990;
II
da Secretaria da Cultura, em 14 de novembro de
1990;
IlI
da Secretaria da Ciência e Tecnologia, em 17 de novembro de 1990;
IV - do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
em 18 de novembro de 1990;
V - do Ministério da Educação, em 9 de dezembro de
1990;
VI
do Ministério da Ação Social, em 25 de janeiro de
1991;
VII
do Ministério da Justiça, em 20 de fevereiro de
1991;
VIII
do Instituto Nacional do Seguro Social, em 15 de
março de 1991;
IX
do Ministério da Infra-Estrutura, em 16 de março
de 1991;
X
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
em 11 de abril de 1991;
XI - do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 17 de abril de 1991;
XII - do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
em 5 de maio de 1991;
XUI - da Secretaria do Desenvolvimento Regional, em 8
de maio de 1991;
XIV - do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em 8 de maio de 1991;

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

183(4):1757~1963, jul.Zago.

1991.
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da Fundação Nacional de Saúde, em 17 de maio de
XV
1991;
XVI
do Ministério da Saúde, em 2 de junho de 1991.
Art. 2? As funções do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAli, dos órgãos e entidades que ainda não tiveram
suas estruturas regimentais ou estatutos aprovados, estarão automaticamente extintas trinta dias após a publicação dos respectivos decretos que os aprovar.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de agosto de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(73)

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrS56.684.000,OO para
retorço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b, da Lei n:' 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
Cr$56.684.000,00 (cinqüenta e seis milbões, seiscentos e oitenta e
quatro mil cruzeiros) para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 27.8.1991, pág. 17678.

(74)

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério da Aeronáuti·
co, crédito suplementar no valor de
CrS600. 000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de CrS600.000.000,OO (seiscentos
milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 26 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados naDO de27.8.1991, pãgs. 17678/17679.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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(75) DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de Cr$36.799.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Senado Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$36.799.000,OO (trinta e seis
milhões, setecentos e noventa e nove mil cruzeiros I, para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos Recursos Diretamente Arrecadados do Tesouro Nacional, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publ i(Cação.
Brasília, 26 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.8.1991, pág. 17679

(76)

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor da Justiça Militar e do Tribunal
de Contas da União, crédito suplementar no
valor de Cr$184.549.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe c6nfere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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zação contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Militar e do
Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no valor de
CrSI84.549.000,OO (cento e oitenta e quatro milhões, quinhentos e
quarenta e nove mil cruzeiros). para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no

(771

no

de 27.8.1991, pãg. 17679.

DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1991
Fixa preços mínimos básicos e valores
de financiamento para produtos agrícolas
da safra de verão 1991/92; atualiza preços
mínimos básicos e valores de financiamento
para produtos da safra de verão 1990/91; e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n? 79, de 19 de dezembro de
1966,
DECRETA:
Art. I? São fixados os preços mínimos básicos e os valores de fínancíamento para os produtos agrícolas da safra de veCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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rão 1991/92, relacionados nos Anexos I e II deste decreto, com
seus respectivos valores, especificações e início de vigência.
Art. 2? Os preços mínimos serão assegurados aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres da incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e
da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
observadas as normas operacionais divulgadas pela Companhia
N acionai de Abastecimento.
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal
(AGFI, deverão ser observadas as especificações constantes da
classificação oficial.
Art. 3? Os valores de financiamento para as sementes, não
definidos no Anexo II deste decreto, serão compostos do preço
mínimo do produto-grão. considerados a melhor classe e o melhor tipo, acrescido dos adicionais relativos ao custo de produção de sementes e dos custos de recepção, limpeza, seleção,
classificação e embalagem, segundo cálculos a serem elaborados
pela Companhia Nacional de Abastecimento, à época do início
da safra.
Art. 4? São atualizados os preços mínimos básicos e os
valores de financiamento, fixados pelo Decreto de 18 de março
de 1991(11, para os produtos agrícolas da safra de verão 1990/91,
relacionados no Anexo III deste decreto, com seus respectivos
valores, especificações e início de vigência.
Art. 5? Fica o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em articulação com O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária , autorizado a promover atualização dos preços
mínimos e valores de financiamento ora fixados ou atualizados,
objetivando a preservação do seu valor real.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Antonio Cabrera
Os anexos estão publicados no DO de 29.8.1991, págs , 17933/17934.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):809, mar.labr. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul./ago. 1991.
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(78) DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1991
Fixa preços mínimos básicos e valores
de financiamento à estocagem de produtos
agrícolas da 2~ safra de 1990/91 das Regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, da safra de
1991 das Regiões Norte/Nordeste e da safra
de inverno de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n? 79, de 19 de dezembro de
1966,
DECRETA:
Art. I? São fixados os preços mínimos básicos e os valores de financiamento à estocagem, para os produtos agrícolas
relacionados no anexo a este decreto, com seus respectivos valores, especificações e início de vigência.
Art. 2? Os preços mínimos serão assegurados aos produtores ou às cooperativas de produtores livres da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da
contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), observadas as normas operacionais divulgadas pela Companhia
Nacional de Abastecimento.
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal
(AGF), deverão ser observadas as especificações constantes da
classificação oficial.
Art. 3? Os valores de financiamento à estocagem de sementes, não definidos no anexo, serão compostos do preço mínimo do produto-grão, considerados a melhor classe e o melhor tipo, acrescido dos adicionais relativos ao custo de produção de
sementes e dos custos de recepção, limpeza, seleção, classificação e embalagem, segundo cálculos elaborados pela Companhia
Nacional de Abastecimento, à época do início da safra.
Art. 4? Fica o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em articulação com o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, autorizado a promover atualização dos preços
mínimos e valores de financiamento ora fixados, objetivando a
preservação do seu valor real.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1757-1963, jul.Vago. 1991.
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Art. 5~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Antonio Cabrera
Os anexos estão publicados no DO de 29.8.1991, pág. 17935.

(79)

DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre a inclusão do trigo e tritircale na pauta de produtos amparados pela
Política de Garantia de Preços Mínimos
(PGPM) e fixa seus preços mínimos básicos
para a safra de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n~ 79, de 19 de dezembro de
1966,
DECRETA:
Art. I? São incluídos o trigo e o triticale na pauta dos produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos
(PGPM), a partir da safra de 1991.
Parágrafo único. O disposto neste artigo, a critério do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, poderá prevalecer também para efeito de comercialização de eventuais estoques remanescentes da safra de 1990 desses produtos.
Art. 2~ São fixados os preços mínimos de Cr$ 47.250,00
(quarenta e sete mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros], por tonelada, para o trigo, e Cr$42.525,OO (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros) para a tonelada do triticale, válidos para o mês de agosto/91. A partir de 1.9.1991, estes preços
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mmimos passarão a ser Cr$52.920,OO (cinqüenta e dois mil, no-

vecentos e vinte cruzeiros) e CrS47.630,00 (quarenta e sete mil,
seiscentos e trinta cruzeiros) por tonelada, respectivamente, pa-

ra o trigo e triticale.
Parágrafo único. Os preços de que trata este artigo
referem-se ao produto com peso por hectolitro igual a setenta e
oito, a granel, são e limpo, com teor de umidade de até 13% (treze por cento) e de impurezas até 1% (um por cento) e sofrerão
ágios e deságios em função da classificação do produto.
Art. 3~ Os preços mínimos serão assegurados aos produtores ou às suas cooperativas, livres de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), observadas as normas operacionais divulgadas pela Companhia N acionai de Abastecimento.
Parágrafo único. Nas Aquisições do Governo Federal
(AGF), deverão ser observadas as especificações constantes da
classificação oficial.
Art. 4~ Os valores de financiamento para as sementes de
trigo e triticale serão compostos do preço mínimo do produtogrão, considerados a melhor classe e o melhor tipo, acrescido
dos adicionais relativos ao custo de produção de sementes e dos
custos de recepção, limpeza, seleção, classificação e embalagem,
segundo cálculos a serem elaborados pela Companhia Nacional
de Abastecimento, à época do início da safra.
Art. 5~ Fica o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, em articulação com o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, autorizado a promover atualização dos preços
mínimos e valores de financiamento ora fixados, objetivando a
preservação do seu valor real.
Art. 6~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 28 de agosto de 1991;
da República.

170~

da Independência e

FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Antonio Cabrera
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(80)

DECRETO DE 28 DE AGOSTO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóveis urbanos, com
benfeitorias, situados na cidade de Florianópolis - se, destinados ao funcionamento da Seção Judiciária da Justiça Federal
no Estado de Santa Catarina, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, e de acordo com o artigo
5?, inciso XXIV, da Constituição, combinado com os artigos 5?,
alínea h, 6?, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e tendo em vista
o que consta do Processo GM n? 2.545, de 1991, do Ministério da
Justiça,
DECRETA:
Art. 1? São declaradas de utilidade pública, para fins de
desapropriação, as frações dos terrenos descritos e caracterizados, bem como as partes dos prédios sobre eles edificados, de
propriedade de Cecomtur S.A - Centro Turístico Comercial
Santa Catarina, com sede em Florianópolis (SC), CGC n? 82 512
492/0001-69, representado por Jorge Daux e Jorge Daux Filho,
brasileiros, casados, empresários, domiciliados e residentes naquela Capital, relacionados da forma a seguir:
I - o andar térreo, constituído de 3 (três) lojas e uma
bomboniére, do Edificio Cidade de Florianópolis, localizado na
Rua Arcipreste Paiva, n? 15, esquina com Vidal Ramos, na Cidade de Florianóplis, Estado de Santa Catarina, possuindo o total de 127,OOm 2 (cento e vinte e sete metros quadrados) de área
construída, ocupando 0,084 % (zero vírgula zero oitenta e quatro
por cento) da fração ideal do terreno, com área de 225,00m 2 (duzentos e vinte e cinco metros quadrados), medindo: 19,50m (dezenove vírgula cinqüenta metros) de frente a leste; por 19,50m
(dezenove vírgula cinqüenta metros) de fundos a oeste, onde
confronta com a propriedade de Jorge Daux; lI,65m (onze
vírgula sessenta e cinco metros) do lado sul, confrontando com
a Rua Vidal Ramos; e lI,15m (onze vírgula quinze metros) do
lado norte, confrontando com a propriedade de Decomtur S.A;
registrado no Oficio do Registro de Imóveis de Florianópolis, f!.
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1 do Livro n? 2 - Registro Geral, matrícula n? 5.299, em 21 de
dezembro de 1977, Regístro Anterior n? 36.400, fI. 54 do Livro n?
3AM, Incorporação sob o n? 65, fI. 382, do Livro 8A do mesmo
cartório; e
II - o 2? subsolo; loja; sobreloja; I?, 2? e 3? pavimentos e
área de 7.281,99m 2 (sete mil duzentos e oitenta e um vírgula noventa e nove metros quadrados), em prédio de alvenaria de 20
(vinte) pavimentos; mais dois subsolos garagens (comercial) edificados no terreno com testada para as Ruas Arcipreste Paiva,
Vidal Ramos e Trajano, na Cidade de Florianópolis (SC) com
área de 1.300,23m 2 (um mil e trezentos vírgula vinte e três metros quadrados), correspondendo a 34,158% (trinta e quatro
vírgula cento e cinqüenta e oito por cento) da fração ideal do
terreno, medindo: 48,57m (quarenta e oito vírgula cinqüenta e
sete metros) ao norte, confrontando parte com o Governo da
União, parte com herdeíros de Pedro Moura Ferro e parte com
propriedade de Pão Gostoso Ltda.; por 38,05m (trinta e oito
vírgula zero cinco metros) ao sul, confrontando com a Rua Vidai Ramos; 30,lOm (trinta vírgula dez metros) a oeste, confrontando com a Rua Trajano; e no lado leste, com três lances, medindo: o I?, 19,50m (dezenove vírgula cinqüenta metros); o 2?,
ll,15m (onze vírgula quinze metros); e o 3?, 12,57m (doze vírgula
cinqüenta e sete metros), confrontando os dois primeiros com o
Edifício Cidade de Florianópolis e o terceiro com a RU'a Areipreste Paiva, conforme Certidão n? 1.136, expedida pela PMF,
em 7 de junho de 1991; CND do lapas série B, n? 741985, expedida em 7 de junho de 1991, e Av. 6/5.298, da mesma data, registrado no I? Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis, fi. 1
do Livro n? 2, Registro Geral, matricula n? 5.298, em 21 de dezembro de 1977, Registro Anterior n? 36.400, fI. 54 do Livro
3AM do mesmo cartório.
Art. 2~ Os imóveis referidos no artigo anterior destinar-seão ao funcionamento da Seção Judiciária da Justíça Federal no
Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, integrante do Tribunal Regíonal Federal da 4~ Região, com sede em Porto Alegre
(RS).
Art. 3? Fica o Tribunal Federal da 4~ Região autorizado a
promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação dos
imóveis descritos no artigo I? deste decreto, com a utilização de
recursos do seu próprio orçamento.
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Art. 4? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(81)

DECRETO DE 29 DE AGOSTO DE 1991
Autoriza o Banco Mitsubishi Brasileiro
S.A. a aumentar o percentual de participação estrangeira em seu capital.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 52, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e nos arts. 10, § 2?, e 18 da
Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? Fica o Banco Mitsubishi Brasileiro S.A., instituição financeira múltipla nacional com controle estrangeiro, sediada na cidade de São Paulo (SPl, autorizado a aumentar o
percentual de participação estrangeira em seu capital, dos
atuais níveis de 84,33% para 99%.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de agosto de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
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LEI
LEI N? 8.202, DE 5 DE JULHO DE 1991 (')
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, crédito adicional até o limite de Cr$18.350.532. 000, 00 para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991),
em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito especial
até o limite de Cr$7.629.862.000,00 (sete bilhões, seiscentos e
vinte e nove milhões, oitocentos e sessenta e dois mil cruzeiros),
para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991),
em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar de Cr$10.720.670.000,00 (dez bilhões, setecentos e vinte
milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros), para atender à programação constante dos Anexos II e III desta lei.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão de incorporação de recursos,
no valor de Cr$12.207.779.000,00 (doze bilhões, duzentos e sete
(*) Publicada no DO de 8.7.1991 (v. pâg. 1501 deste volume).
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milhões, setecentos e setenta e nove mil cruzeiros), provenientes
de operação de crédito a ser contratada entre a União e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), para atender à programação constante dos Anexos I e 11 desta lei, e de anulação
parcial da dotação indicada no Anexo IV desta lei, no valor de
Cr$6.142.753.000,OO (seis bilhões, cento e quarenta e dois mio
lhões, setecentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para atender
à programação constante do Anexo 111 desta lei.
Art. 4? A abertura deste crédito adicional, no que se refere às despesas constantes dos Anexos I e 11 desta lei, fica condicionada à efetiva contratação da operação de crédito referida
no artigo anterior.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de julho de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 19.8.1991, págs , 16813/16815.

RESOLUÇÃO
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 30, DE 1991 (")
Autoriza operação de relending envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica
(Embraer) e o Banco do Brasil S.A.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1? É autorizada operação de relending envolvendo a
Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e o Banco do
(*) Publicada no DO de 4.7.1991 e retificada no DO de 8.7.1991 (V. pags.
1749 e 1969 deste volume).
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Brasil S .A., mediante utilização de recursos depositados no
Banco Central do Brasil (Bacen), no valor de US$407,OOO,OOO.OO
(quatrocentos e sete milhões de dólares norte-americanos), des.tínados ao pagamento de compromissos vencidos no exterior e
pagamento de operações financeiras.
_ Art. 2? A operação de crédito autorizada no art. I? deverá
obedecer às seguintes condições:
a) valor: US$407,OOO,OOO.OO (quatrocentos e sete milhões de
dólares norte-americanos);
b) juros: calculados de acordo com o Libor semestral,
acrescidos de 13/16% ao ano;
c) garantia: Tesouro Nacional;
d) desembolso: junho de 1991 - US$140,OOO,OOO.OO
julho de 1991 - US$140,OOO,OOO.OO
agosto de 1991 - US3127,OOO,OOO.OO
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses, a contar de sua publicação.
Art. 4? O Edital de eventual licitação para a alienação da
Embraer será objeto de prévia aprovação pelo Congresso N acionaI.
Art. 5? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, I? de julho de 1991
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
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RETIFICAÇOES

MEDIDA PROVISÓRIA
MEDIDA PROVlSÚRIA N? 297, DE 28 DE JUNHO
DE 1991 (*)
Dispõe sobre os impostos e contribuições federais, disciplina a utilizeçõo de cru_ zados novos, dá nova redação ao art. 9.0 da
Lei n:' 8.177, de 1.° de março de 1991, e dá
outras providências.

Retificação
Na página 12663, primeira coluna, onde se lê:
"Art. 13. O art. 9? da Lei n:' 8.177, de 1~ de março de 1991,
passa a vigorar com seguinte redação»

Leia-se:
"Art. 13. O caput do art. 9~ da Lei n:' 8.177, de
ço de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:»

1~

de mar-

RESOLUÇAO
Retificação
Na resolução n:' 30/91 1*1, publicada no DO de 4.7.1991, Seção I, página 12986, no seu texto, onde se lê: « ... , Resolução n? 49,
de 29 de outubro de 1990», leia-se: « ... Resolução n:' 45, de 29 de
outubro de 1990 ... »
($I) Publicada no DO de 29.6.1991 (v. Coleção das Leis, Brasília,
maio/jun. 1991.

1~3(3):1098

(*) Publicada no DO de 4.7.1991, republicada no DO -de 12.7.1991 (v.
págs. 1749 e 1966 deste volume).
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DECRETO
DECRETO N? 151, DE 25 DE JUNHO DE 1991 1*1
Relaciona os bens que farão jus à isencão do IPI prevista na Lei n.O 8.191, de 11 de
junho de 1991.

Retificação
Na página 18322, primeira coluna, segundo parágrafo in fine
do anexo, onde se lê:
«conforme a N arma Brasileira de N omenclatura»
Leia-se:
«conforme a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, baseada no Sistema Harmonizado».
N a página 12323, segunda coluna do anexo, item 9, onde se

lê:
«Exceto Monitor de Vídeo»
Leia-se:
«Exclusivamente Monitor de Vídeo»

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(35) DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991 1*1
Mantém concessões, permissões e autorizações nos casos que menciona e dá outras providências.

Retificação
Na página 141, primeira coluna, onde se lê:
«640, de 2 de março de 1962, do Conselho de Mínistros:»
(*) Publicado no DO de 26.6.1991 (v. Coleção das Leis, Brasília, 183(3):1297,
maio/juD.1991).
($o) Publicado no DO de 18.2.1991 (v. Coleção das Leis, Brasília, 183(3):417,
jan./fev. 1991) e retificado no DO de 26.7.1991 (v. pág. 1971 deste volume).
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Leia-se:
«643, de 2 de março de 1962, do Conselho de Ministros;»
e na página 146, segunda coluna, onde se lê:
«52.026, de 20 de maio de 1963;»
Leia-se:
«52.076, de 29 de maio de 1963;»
(35)

DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991 (')
Mantém concessões, permissões e autorizações nos casos que menciona e dá ou. tras providências.

Retificação
Na página 211, segunda coluna, onde se lê:
«83.726, de 17 de julho de 1979;»
Leia-se:
«83.126, de 5 de fevereiro de 1979;»
(58) DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 1991 (')
Altera o Decreto n." 97.936, de 10 de julho de 1989, que instituiu o Cadastro Nacional do Trabalhador. modificado pelo Decreto n.o 99.378, de 11 de julho de 1990.

Retificação
Na página 12324, segunda coluna, onde se lê:
«... Decreto n:' 99.936, de 10 de julho de 1989,... :»
Leia-se:
« ... Decreto n:' 97.936, de 10 de julho de 1989,... :»
(*) Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1981 (v. Coleção das Leis,
Brasília, 183(1):417, jan.lfev. 1991) e retificado no DO de 24.7.1991 (v. pág. 1970
deste volume).
(*) Publicado no DO de 26.6.1991 (v. Coleção das Leis, Brasília, 183(3):1382,
maio/jun. 1991).
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(3) DECRETO DE 2 DE JULHO DE 1991 (*)
O Presidente da República, no uso de suas atribuições,
resolve
Retificar
O Decreto de 2 de julho de 1991, publicado no Diário Oficial
da União de 3 de julho de 1991, na parte em que se declarou de
utilidade pública federal a Fundação General Edmundo de Macedo Soares e Silva, para que conste que a sede da entidade é
no Estado do Rio de Janeiro, e não no Estado de Minas Gerais,
como constou.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(39) DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1991 (*)
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Releçõee Exteriores, crédito suplementar no valor de
CrS20. 000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Republica-se a seguir o Anexo I por ter saído com incorreção.

o anexo está publicado no DO de

22.7.1991, pág. 14498.

(50) DECRETO DE 1? DE AGOSTO DE 1991 (*1
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS466.451 ..o00,OO, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

Retificação
Republica-se parte do' Anexo I por ter saído com incorreção.
O anexo está publicado no DO de 13.8.1991, pág. 16311.
(*) Publicado no DO de 3.7.1991 (v. pág , 1859 deste volume).
(*) Publicado no DO de 19.7.1991 (v. pág. 1903 deste volume).
(*) Publicado no DO de 2.8.1991 (v. pág. 1913 deste volume).
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8.215 - Lei de 25 de julho de 1991 - Cria o Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região. Publicada no DO de 26 de julho de 1991. ..

1659

8.216 - Lei de 13 de agosto de 1991 - Dispõe sobre antecipação a ser
compensada quando da revisão geral da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos e dá outras providências. Publicada no DO de 15 de agosto de 1991.

1669

8.217 - Lei de 27 de agosto de 1'991 - Altera a composição do Tribunal
Regional do Trabalho da 8~ Região e dá outras providências. Publicada no DO de 28 de agosto de 1991.

1700

8.218 - Lei de 29 de agosto de 1991 - Dispõe sobre impostos e contribuições federais, disciplina a utilização de cruzados novos e dá ourras providências. Publicada no DO de 30 de agosto de 1991.

1702

8.219 - Lei de 29 de agosto de 1991 - Cria o Tribunal Regional do 'I'ra-balho da 19~ Região. Publicada no DO de 30 de agosto de 1991.

1716

1515

MEDIDA PROVISORIA
298 -

Medida Provisória de 29 de julho de 1991 - Dispõe sobre impostos e contribuições federais, disciplina a utilização de cruzados
novos e dá outras providências. Publicada no DO de 30 de julho
de 1991.
.
.
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DECRETOS LEGISLATIVOS
168 -

Decreto Legislativo de 8 de agosto de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Cidade J andáia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de J andáia do Sul, Estado do Paraná. Publicado no DO de 12 de agosto de 1991...
.

Decreto Legislativo de 8 de agosto de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Musical FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Campo Mourão, Estado
do Paraná. Publicado no no de 12 de agosto de 1991.
170 - Decreto Legislativo de 13 de agosto de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Empreendimentos de Radiodifusão Embalo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonor-a na Cidade de
Itaocara, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 14 de
agosto de 1991.
.... ....... ......... ....... .
171 - Decreto Legislativo de 13 de agosto de 1991 - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Caxias
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no DO de 14 de
agosto de 1991.
....................

1741

169 -

1742

1742

1743

RESOLUÇÕES
27 -

Hesoluçâoj oe 1? de julho de 1991 - Autoriza o Governo do Estado
de São Paulo a emitir 9.081.763.493 Bônus do Tesouro do Estado
de São Paulo - Série Especial (BTSP-E) em substituição a
93.117.950 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTP), vencíveis em 15.6.91 e sujeitas ao disposto na Lei n"
8.024, de 12.4.90. Publicada no DO de 3 de julho de 1991. .... ,.....

174!io

28 -

Resolução de 1? de julho de 1991 - Autoriza o Governo do Estado
do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite da sua dívida mobiliária, tornando possível a contratação de empréstimo
equivalente a CrS14.500.000.000,00 (quatorze bilhões e quinhentos
milhões de cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A. Publicada no
DO de 4 de julho de 1991.

1746

29 -

Resolução de 1? de julho de 1991 - Autoriza o Governo do Estado
da Paraíba a contratar, sob a forma de relendíng, com aval da
União, empréstimo em moeda estrangeira no valor de até
USS92,018,OOO.OO (noventa e dois milhões e dezoito mil dólares
norte-americanos) junto ao Banco do Brasil S.A. Publicada no DO
de 4 de julho de 1991. ....
...............................

1748

ao

Resolução de 1? de- julho de 1991 - Autoriza operacâo de
relendíng envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e o Banco do Brasil S.A. Publicada no DO de 4 de julho de
1991.

1749
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31 -

Resolução de I? de julho de 1991 - Autoriza a Centrais Elétricas
Brasileiras S/A. - Eletrobrás a realizar operação de crédito externo, com a garantia da União, no valor de até US$100,OOO,OOO.OO
(cem milhões de dólares norte-americanos) junto ao Banco Mundial. Publicada no DO de 4 de julho de 1991.

34 -

Resolução de 13 de agosto de 1991 - Retifica os termos da Resolução n:' 8, de 1991, do Senado Federal. Publicada no DO de 14 de
agosto de 1991.
Resolução de 21 de agosto de 1991 - Suspende a execução do art.
I? do Decreto-Lei n:' 2.159, de 1984, na parte em que diz com aproveitamento de seus ocupantes. Publicada no DO de 22 de agosto
de 1991.
, .... , .. ,', .. " .. ,,"', .... , .. ,
, .. " ...... "..
Resolução de 29 de agosto de 1991 - Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SP), destinadas ao giro de 82% (oitenta e dois por cento) dos 23.235.580
LFTM-SP e 100% (cem por cento) dos 1.707.478.921 Bônus do Tesouro do Município de São Paulo (BTM-SP-E), com vencimento
no segundo semestre de 1991. Publicada no DO de 2 de setembro
de 1991.

1753

Resolução de 29 de agosto de 1991 - Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite de sua
dívida mobiliária pela emissão de Bônus do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro - Série Especial (BTRJ-E), para substituir
379.838.897 Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTRJ), vencidas desde 1.4.90 e vincendas até 1.12.91 e a promover o giro correspondente a 84% (oitenta e quatro por cento) destes mesmos
BTRJ-E que vierem a ser emitidos em prazos de resgate de 16.9.91
até 16.12.91 Publicada no DO de 2 de setembro de 1991.

1755

36 -

37 -

38 -

1750

1751

1752

DECRETOS
157 -

Decreto de 2 de julho de 1991 - Promulga a Convenção n? 139,
da Organização Internacional do Trabalho (01'1'), sobre a Prevençâo e o Controle de Riscos Profissionais causados pelas Substâncias ou Agentes Cancerfgenos. Publicado no DO de 3 de julho de
1991. .......... ,' ........ ,
, .. , .... , .......... '_" .. " , .. .. .. ..

1757

158 -

Decreto de 2 de julho de 1991 - Promulga a Convenção n:' 160,
da Organização Internacional do Trabalho (01'1'), sobre Estatísti·
cas do Trabalho. Publicado no DO de 3 de julho de 1991 . ..... . .. .

1758

159 -

Decreto de 2 de julho de 1991 - Promulga o Acordo de Cooperação Cultural, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular de Mocambique. Publicado no
DO de 3 de julho de 1991.

1759
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160 -

Decreto de 2 de julho de 1991 - Promulga o Protocolo de Prorrogação do Acordo sobre Comércio Internacional de Têxteis (Acordo
Multifibras). Publicado no DO de 3 de julho de 1991.

1760

161 -

Decreto de 2 de julho de 1991 - Promulga Convênio entre os Governos do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai e do Uruguai sobre a Constituição do Comitê Regional de Sanidade Vegetal (Cosave). Publicado no DO de 3 de julho de 1991.

1761

Decreto de 3 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução do Décimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 20, no Setor da
Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos, entre o Brasil, a
Agentina e o México. Publicado no DO de 4 de julho de 1991.

1762

163 -

Decreto de 3 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução do Vigésimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n:' 21, no Setor
da Indústria Química, entre o Brasil a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai. Publicado no DO de 4 de julho de 1991.

1763

164 -

Decreto de 3 de julho de 1991
gundo Protocolo Modificativo
Brasil, a Argentina, a Bolívia,
México, o Paraguai, o Peru, o
no DO de 4 de julho de 1991.

162 -

165 -

166 -

167 -

168 -

169 -

- Dispõe sobre a execução do Seao Acordo Regional n? 4, entre o
a Colômbia, o Chile, o Equador, o
Uruguai e a Venezuela. Publicado
1764

Decreto de 3 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e a Colômbia (Acordo n:' 10 Revisado). Publicado no DO de 4 de julho de 1991.

1765

Decreto de 3 de julho de 1991 - Promulga o Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. Publicado no DO de 4
de julho de 1991.

1766

Decreto de 4 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução do Décimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 5, no
Setor da Indústria Química, entre o Brasil e a Venezuela. Publicado no DO de 7 de julho de 1991.
,....

1767

Decreto de 4 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 17B, no Setor
da Indústria de Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos de
Uso Doméstico, entre o Brasil e a Argentina. Publicado no DO de
7 de julho de 1991.

1768

Decreto de 4 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14). Publicado no
DO de 7 de julho de 1991.
,....
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170 -

Decreto de 4 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução do Décimo Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80.
entre o Brasil e o Uruguai (Acordo n? 35). Publicado no DO de 7
de julho de 1991.
..........
.........

171 -

Decreto de 5 de julho de 1991 - Aprova o Estatuto da Fundação
Centro Tecnológico para Informática (C'I'I] , edá outras providências. Publicado no DO de 8 de julho de 1991.
Decreto de 8 de julho de 1991 - Altera a redação do art. 14 do
Decreto n? 99.266, de 28 de maio de 1990, modificado pelo decreto
n? 99.664, de I? de novembro de 1990, e dá outras providências.
Publicado no DO de 9 de julho de 1991.
Decreto de 8 de julho de 1991 - Fixa por prazo determinado
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre os produtos que refere. Publicado no DO de 9 de julho de 1991.
Decreto de 10 de julho de 1991 - Regulamenta a tributação compensatória para a importação de produtos de origem agrícola, prevista no art. 2?, da Lei n? 8.174, de 30 de janeiro de 1991. Publicado no DO de 11 de julho de 1991.
Decreto de 10 de julho de 1991 - Dispõe sobre o Programa de
Garantia da Atividade Agropecuéj-ia IProagro}, instituído pela Lei
n? 5.969, de 11 de dezembro de 1973, e a que se referem as disposições do Capítulo XVI da Lei n:' 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e
dá outras providências. Publicado no DO de 11 de julho de 1991.

172 -

173 -

174 -

175 -

1770

1771

1781

1783

1784

1786

176 -

Decreto de 12 de julho de 1991 - Promulga o Acordo Sobre a Faculdade Latino·Americana de Ciências Sociais (FLACSO), concluído em Paris a 18 de junho de 1971. Publicado no DO de 15 de
julho de 1991.
177 - Decreto de 17 de julho de 1991 - Aprova o Regulamento dos Serviços Limitados de Telecomunicações. Publicado no DO de 18 de
julho de 1991.

178 -

Decreto de 23 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução do Vigésimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Comercial n? 16, no
Setor da Indústria Petroquímica, entre o Brasil e a Venezuela. Publicado no DO de 24 de julho de 1991. ,..........................

1789

1790

1791

179 -

Decreto de 24 de julho de 1991 - Promulga o Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Drogas, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América. Publicado no DO de 25 de julho de 1991..
180 - Decreto de 24 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução do Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor da Bolívia (Acordo n? 1). Publicado no
DO de 25 de julho de 1991.
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181 -

Decreto de 24 de julho de 1991 - Promulga os Ajustes ao Protocolo de Montreal Sobre Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio, de 1987. Publicado no DO de 25 de julho de 1991..........

1793

Decreto de 26 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação ao Acordo de Complementação Econômica entre o
Brasil e a Argentina (Acordo n? 14), Café Solúvel. Publicado no
DO de 25 de julho de 1991.

1794

Decreto de 26 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação ao Acordo de Complementação Econômica entre
Brasil e a Argentina (Acordo n:' 14), Cera de Carnaúba. Publicado
no no de 29 de julho de 1991.

1795

Decreto de 26 de julho de 1991 - Dispõe sobre a execução da Ata
de Retificação ao Acordo de Complementação Econômica entre o
Brasil e a Argentina (Acordo n? 14), Motores. Publicado no DO de
29 de julho de 1991.

1796

Decreto de 26 de julho de 1991 - Promulga o Convênio Constitutivo do Fundo Comum para Produtos de Base. Publicado no DO
de 29 de julho de 1991.

1797

Decreto de 9 de agosto de 1991 - Altera o Anexo II do Decreto
n? 80, de 5 'de abril de 1991. Publicado no DO de 12 de agosto de
1991.
................................... ..........

1798

187 -

Decreto de 9 de agosto de 1991 - Regulamenta a Lei n? 6.446, de
5 de outubro de 1977, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização
obrigatórias do sêmen destinado à inseminação artificial em animais domésticos. Publicado no DO de 12 de agosto de 1991.

1804

188 -

Decreto de 12 de agosto de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Décimo Quinto Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial
de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80,
entre o Brasil e a Venezuela (Acordo n:' 13). Publicado no DO de
13 de agosto de 1991.

1812

Decreto de 14 de agosto de 1991 - Dispõe sobre a alíquota do
IOF incidente sobre o valor de resgate dos Depósitos Especiais
Remunerados. Publicado no DO de 15 de agosto de 1991.

1813

Decreto de 15 de agosto de 1991 - Dispõe sobre a execução do
Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14). Publicado no
DO de 16 de agosto de 1991.
..................... ..........

1813

Decreto de 16 de agosto de 1991 - Regulamenta, para a Aeronáutica, a Lei n:' 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre
as Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas. Publicado no DO de 19 de agosto de 1991.

1814

182 -

183 -

184 -

185 -

186 -

189 -

190 -

191 -
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192 -

Decreto de 20 de agosto de 1991 - Regulamenta a Lei n:' 8.199,
de 28 de junho de 1991, que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de automóveis para utilização
no transporte individual de passageiros (táxi). Publicado no DO
de 21 de agosto de 1991.
.

1827

193 -

Decreto de 21 de agosto de 1991 - Regulamenta o Fundo N acionaI de Desenvolvimento (FNP), criado pelo Decreto-Lei n? 2.288,
de 23 de julho de 1986, e dá outras providências. Publicado no DO
de 22 de agosto de 1991.
.
.

1829

194 -

Decreto de 21 de agosto de 1991 - Promulga o Acordo sobre o
Sistema Global de Preferências Comerciais entre os Países em Desenvolvimento. Publicado no DO de 22 de agosto de 1991.

1837

195 -

Decreto de 21 de agosto de 1991 - Regulamenta o art. 80 do
Decreto-Lei n" 2.300, de 21 de novembro de 1986, quanto a serviços de publicidade. Publicado no DO de 22 de agosto de 1991. ....
196 - Decreto de 21 de agosto de 1991 - Dispõe sobre licitações de serviços de publicidade, no âmbito da Administração Pública Federal. Publicado no DO de 22 de agosto de 1991.
.
197 - Decreto de 21 de agosto de 1991 - Aprova o Regimento Interno
da Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de
Publicidade. Publicado no DO de 22 de agosto de 1991.

1838

1840

1843

198 -

Decreto de 21 de agosto de 1991 - Aprova o Regimento Interno
da Comissão Exclusiva de Licitação de Serviços de Publicidade.
Publicado no DO de 22 de agosto de 1991.
.
199 - Decreto de 21 de agosto de 1991 - Promulga o Acordo entre os
Governos da República Argentina, da República Federativa do
Brasil, da República do Paraguai, da República Oriental do Uruguai e o Governo dos Estados Unidos da América relativo a um
Conselho sobre Comércio e Investimentos. Publicado no DO de 22
de agosto de 1991.
_
.

1846

1848

200 -

Decreto de 22 de agosto de 1991 - Promulga a Alteração do Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Publicado no DO de 23 de agosto de 1991.
.
201 - Decreto de 26 de agosto de 1991 - Dispõe sobre o afastamento de
servidores federais para servir em organismos internacionais. Publicado no DO de 27 de agosto de 1991.,
.
202 - Decreto de 26 de agosto de 1991 - Dispõe sobre a transferência
de vinculação da Companhia Nacional de Abastecimento (CNA),
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento para o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, e dá outras providências. Publicado no DO de 27 de agosto de 1991. .
_
.
203 ~ Decreto de 30 de agosto de 1991 - Aprova o Regulamento consolidado da Ordem Nacional do Mérito. Publicado no DO de 2 de setembro de 1991.
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J,JECRETOS NAo NUMERADOS
(l) -

Decreto de I? de julho de 1991 - Abre à Presidência da República,
em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, crédito suplementar no valor de
CrS405.191.000,OQ, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de S de julho de 199.1.

1857

(2) -

Decreto de 2 de julho de 1991 - Declara de ut.ifidade pública federal a Fundação Ecumênica de" Proteção ao Excepcional/Curitiba
(PR) e outras entidades. Publicado no DO de 3 de julho de 1991.

1858

{3} -

Decreto de 2 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública federal a Sociedade de São Vicente de Paulo de Espinosa/Espinosa
(SP) e outras entidades. Publicado no DO de 3 de julho de 1991.

1859

(4) -

Decreto de 2 de julho de 1991 - Cassa o título de utilidade pública
federal concedido à Associação Brasiliense de Educação. Publicado no DO de 3 de julho de 1991.
..............

1863

(5) - Decreto de 4 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública federalo Lar Cecília Ferraz de Andrade Casa do Vovô (DF) e outras
entidades. Publicado no DO de 7 de julho de 1991.

1863

(6) -

Decrete ..d e 4 de julho de 1991 - Cria o Comitê Nacional de Habitação, e dá outras providências. Publicado no DO de 7 de julho de

(7) -

Decreto de 5 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação em favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp), o imóvel que menciona. Publicado no DO de 8 de
julho de 1991. .....
...........
......................

1865

(8) - Decreto de 5 de julho de 19-91 ~ Declara de -utilidade pública, p-ara
finos de desapropriação, e instituição de servidão de passagem, em
favor da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp), os imóveis
que menciona. Publicado no DO de 8 de julho de 1991.

1868

1991.

..

.

.

1864

(9) -

Decreto de 9 de julho de 1991 - Transfere dotações consignadas
no Orçamento Fiscal da União e dá outras providências. Publicado no DO de 10 de julho de 1991.
(lO) - Decreto de 9 de julho de 1991 - Abre ao Ministério da Ação Social crédito suplementar no valor de CrS225.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 10 de julho de 1991.

1870

1871

(11) -

Decreto de 9 de julho de 1991 - Abre ao Orçamento Eiscg! da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de CrS80.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de julho de 1991.

1872

(12) -

Decreto de 9 de julho de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor
de Cr$850.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de julho de 1991.

1873

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1973-1990, jul./ago. 1991.

1982
Pág.
(13) - Decreto de 9 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor de Furnas - Centrais Elétricas S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 10 de julho de 1991.
.
.
(14) -

Decreto de 10 de julho de 1991 -r--. Distribui os efetivos de oficiais
do Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFO). Publicado no
DO de 11 de julho de 1991.
.............

1873

1875

(15) -

Decreto de 12 de julho de 1991 - Autoriza a cessão, mediante comodato, do imóvel que menciona, no município do Rio de Janeiro,
no Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de 15 de julho de
1991.
(16) - Decreto de 12 de julho de 1991 - Exclui do Anexo IV, a que se
refere o art. 4? do Decreto n:' 99.678, de 8 de novembro de 1990, os
Decretos que menciona. Publicado no DO de 15 de julho de 1991..

1877

Decreto de 12 de julho de 1991 - Abre ao Ministério da InfraEstrutura, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito
suplementar no valor de Cr$l7.0n.074.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15
......................................
de julho de 1991.

1878

(18) - Decreto de 12 de julho de 1991 - Abre ao Ministério da Ação Social crédito suplementar no valor de CrSI39.656.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 15 de julho de 1991.
. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .

1878

(17) -

1876

(19) -

Decreto de 12 de julho de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de Cr$2.525.446.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de julho de 1991. .. .

1879

(20) -

Decreto de 12 de julho de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor do Conselho N acional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, crédito suplementar no valor de CrS285.725.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de julho de 1991.

1880

Decreto de 12 de julho de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Exército e da Justiça Eleitoral,
crédito suplementar no valor de CrS48.480.000,OO para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
.. .
..
15 de julho de 1991.

1881

(22) - Decreto de 12 de julho de 1991 - Abre ao Ministério da Marinha,
em favor da Secretaria Geral da Marinha, crédito suplementar no
valor de CrS5.269.609.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 15 de julho de 1991. ...

1882

(21) -

(23) -

Decreto de 12 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública federal a Santa Casa de Misericórdia de Pedralva (MG) e outras entidades. Publicado no DO de 15 de julho de 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1973-1990, jul.Zago. 1991.
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(24) - Decreto de 12 de julho de 1991 - [Retifica o Decreto de 2 de julho
de 1991]. Publicado no DO de 15 de julho de 1991.

1883

(25) -

Decreto de 15 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronortel, a área de
terra que menciona. Publicado no DO de 16 de julho de 1991.

1884

(26) -

Decreto de 15 de julho de 1991 - Dá nova redação ao art. 2? do
Decreto de 26 de março de 1991, que declarou de utilidade pública,
para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações de São
Paulo S.A. (Telesp), o imóvel que menciona. Publicado no DO de
16 de julho de 1991.
.
.
.
.
.
..

1885

(27) -

Decreto de 15 de julho de 1991 - Dá nova redação ao art. 3? do
Decreto de 21 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Grupo de
Trabalho Nacional de Organização da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e eventos correlatos. Publicado no DO de 16 de julho de 1991.

1886

(28) -

Decreto de 15 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública federal, o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia (BA) e outra entidade.
Publicado no DO de 16 de julho de 1991.
.
..
.

1888

(29) -

Decreto de 15 de julho de 1991 - [Retifica o Decreto de 14 de
maio de 1991J. Publicado no DO de 16 de julho de 1991.

1889

Decreto de 16 de julho de 1991 - Altera o art. 9? do Decreto n?
99.188, de 17 de março de 1990. Publicado no DO de 17 de julho de
1991.
.
.

1889

(31) -

Decreto de 16 de julho de 1991 - Outorga Enercoop S.A. autorização para funcionar como empresa concessionária de serviços
públicos de energia elétrica. Publicado no DO de 17 de julho de
1991.
..
.
.

1890

(32) -

Decreto de 17 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), as áreas de
terra que menciona. Publicado no DO de 18 de julho de 1991. .. . . .

1891

(33) -

Decreto de 18 de julho de 1991 - Institui o Programa Nacional de
Racionalização do uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (Conpet) e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de
julho de 1991.
....... ..... ..... ..... .

1892

(34) -

Decreto de 18 de julho de 1991 - Constitui Comissão para viabilização do aproveitamento do gás natural e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de julho de 1991.

1895

(35) -

Decreto de 18 de julho de 1991 - Dispõe sobre o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) e dá outras providências. Publicado no DO de 19 de julho de 1991.

1897

~L

-

à

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1973-1990, juL/ago. 1991.
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(36) -

Decreto de 18 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de
servidão de passagem, em favor de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), 08 imóveis que menciona. Publicado no DO de 19 de julho de 1991.

1900

Decreto de 18 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S.A. (Celgl, a área de terra que menciona. Publicado no DO de 19 de julho de 1991.
. .. . .... .

1901

Decreto de 18 de julho de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor de
Furnas Centrais Elétricas S.A., a área de terra que menciona. Publicado no DO de 19 de julho de 1991. ..
. ... .. ... .

1903

Decreto de 18 de julho de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito
suplementar no valor de Cr$20.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de
julho de 1991.
. ..
.
.
..
.. ..
. ..

1904

Decreto de 18 de julho de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de CrS400.000.00Q,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no no de 19 de julho de
1991.
............. ..........
. . . .. . . . . . . .

1905

(41) -

Decreto de 18 de julho de -1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de CrS8.912.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de julho de 1991. ..

1906

(42) -

Decreto de 18 de julho de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor de CrS66.086.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 19 de julho de 1991. ...
. . ... .... .... .

1906

Decreto de 18 de julho de 1991 - Reabre à Presidência da República, em favor de diversas unidades orçamentárias, pelos saldos
apurados em 31 de dezembro de 1990, os créditos especiais abertos
pelos Decretos nvs 99.772, de 05/12/90, e 99.865, de 21/12190. Publicado no DO de 19 de julho de 1991.
. .. .. . ..... . .

1907

Decreto de 19 de julho de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho,
crédito suplementar no valor de Cr5101.078.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
......................
22 de julho de 1991.

1908

(37) -

(38) -

(39) -

(40) -

(43) -

(44) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1973-1990, jul./ago. 1991.
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(45) - Decreto de 22 de julho de 1991 - Abre aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
de CrS66.100.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de julho de 1991.

1909

Decreto de 23 de julho de 1991 - Retifica o Decreto n:' 98.022, de
3 de agosto de 1990. Publicado no DO de 24 de julho de 1991. .....

1910

(47) - Decreto de 25 de julho de 1991 - Inclui Localidade Especial categoria B de que trata o artigo 1:' do Decreto n" 54.466, de 14 de outubro de 1964, alterado pelos Decretos n-s 90.764, de 28 de dezembro de 1984 e 96.305, de 12 de julho de 1988. Publicado no DO de 26
de julho de 1991.
.
.

1911

(46) -

(48) -

Decreto de I? de agosto de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
créditos adicionais no valor de CrS5.594.370.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
2 de agosto de 1991.
..
.
.. .
.

1911

(49) -

Decreto de 1? de agosto de 1991 - Reabre ao Ministério da Agr-icultura e Reforma Agrária, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 1990, o crédito especial aberto pelo Decreto n? 99.651,
de 25 de outubro de 1990. Publicado no DO de 2 de agosto de
1991.
. . . . . . . . . . . . . ..
.........

1912

(50) -

Decreto de I? de agosto de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de CrS466.451.000,OO, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 2 de agosto de
1991.

1913

(51) -

Decreto de I? de agosto de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de CrS20.487.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 2 de agosto de 1991. .....

1914

Decreto de I? de agosto de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no
valor de CrS209.000.000,OO, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 2 de agosto de 1991.

1915

(53) -

Decreto de I? de agosto de 1991 - Dispõe sobre a realização dos
estudos necessários à elaboração de proposta de reforma fiscal.
Publicado no DO de 2 de agosto de 1991.
.
.

1916

(54) -

Decreto de 6 de agosto de 1991 - Outorga à Inpacel - Indústria
de Papel e Celulose Arapoti S.A. concessão para o aproveitamento de potencial de energia hidráulica de um trecho no Rio das Cinzas, situado entre os Municípios de Tcmaz ina e Arapoti, Estado do
Paraná. Publicado no DO de 7 de agosto de 1991.

1918

(52) -

(55) - Decreto de 6 de agosto de 1991 - Outorga concessão à Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rurais Fontoura Xavier Ltda
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(4):1973-1990, jul./ago. 1991.
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(Cerfox), para aproveitamento de potencial hidráulico, destinado à
geração de energia elétrica para uso exclusivo de seus associados
Publicado no DO de 7 de agosto de 1991.
.............
(56) - Decreto de 7 de agosto de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de Cr5502.811.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
8 de agosto de 1991.
(57) - Decreto de 7 de agosto de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo, crédito suplementar no valor de Cr$36.881.000,OO para reforços de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8
de agosto de 1991.
(58) - Decreto de 7 de agosto de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$224.653.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de agosto de
1991.
(59) - Decreto de 7 de agosto de 1991 - Abre ao Ministério da Saúde,
em favor do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, crédito suplementar no valor de CrS8.570.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente exercício. Publicado no DO de 8 de agosto de 1991.
(60) - Decreto de 7 de agosto de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de
servidão de passagem, em favor de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os imóveis que menciona. Publicado no DO de 8 de agosto de 1991.
(61) - Decreto de 8 de agosto de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, áreas de terras e respectivas benfeitorias necessárias à implantação, pelo Ministério da Aeronáutica, do Centro de Lançamento de Alcântara, em Alcântara no Maranhão. Publicado no DO de 9 de agosto de 1991.
(62) - Decreto de 8 de agosto de 1991 - Constitui Comissão para elaborar a proposta orçamentária anual da Seguridade Social de 1992, e
dá outras providências. Publicado no DO de 9 de agosto de 1991..
(63) -

1919

1921

1921

1922

1923

1924

1938

1939

Decreto de 9 de agosto de 1991 - Abre ao Orçamento, Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor de Cr$120.000.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
12 de agosto de 1991.

1941

(64) - Decreto de 9 de agosto de 1991 - Abre aos Orçamentos da União.
em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor
de Cr$791.147.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de agosto de 1991. "

1941

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1973-1990, jul./ago. 1991.
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(65) - Decreto de 12 de agosto de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no valor de Cr$6.328.291.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
13 de agosto de 1991.

1942

(66) - Decreto de 13 de agosto de 1991 - Dispõe sobre a execução orçamentária e financeira do Projeto Minha Gente, e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de agosto de 1991.

1943

(67) -

Decreto de 14 de agosto de 1991 - Inclui a Indústria Têxtil em
geral entre as atividades com funcionamento permanente aos domingos e feriados civis e religiosos. Publicado no DO de 15 de
agosto de 1991.
..
.

1944

(68) -

Decreto de 14 de agosto de 1991 - Autoriza o aumento do capital
social da Companhia Eletromecânica ICelma). Publicado no DO
de 15 de agosto de 1991.
(69) - Decreto de 16 de agosto de 1991 - Dispõe sobre o Grupo de Trabalho Nacional de Organização da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Conferência do Rio) e
eventos correlatos. Publicado no DO de 19 de agosto de 1991. ....

(70) - Decreto de 19 de agosto de 1991 - Inclui no anexo ao Decreto de
10 de maio de 1991, que consolida decretos de outorga de concessões e de autorizações para execução dos serviços de radiodifusão
sonora e dos de sons e imagens, a entidade que menciona. Publicado no DO de 20 de agosto de 1991.
.
(71) - Decreto de 20 de agosto de 1991 - Cria o Consulado do Brasil em
San .Iuan. Publicado no DO de 21 de agosto de 1991.
.
(72) - Decreto de 20 de agosto de 1991 - Declara extintas funções do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias. Publicado no DO de
21 de agosto de 1991. ..
. .. '
.
(73) - Decreto de 26 de agosto de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$56.684.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de agosto de 1991.
(74) -

1945

1946

1950
1951
1951

1953

Decreto de 26 de agosto de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$600.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de agosto de

1991. ...

1954

(75) -

Decreto de 26 de agosto de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor
de Cr$36.799.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de agosto de 1991.

1955

(76) -

Decreto de 26 de agosto de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Militar e do Tribunal de Contas da
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1973-1990, jul./ago. 1991.

1988
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União, crédito suplementar no valor de CrS184.549.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 27 de agosto de 1991.
(77) - Decreto de 28 de agosto de 1991 - Fixa preços mínimos básicos e
valores de financiamento para produtos agrícolas da safra de verão 1991/92; atualiza preços mínimos básicos e valores de financiamento para produtos da safra de verão 1990/91; e dá outras
providências. Publicado no DO de 29 de agosto de 1991. .. . . . . . . . .

1955

1956

(78) - Decreto de 28 de agosto de 1991 - Fixa preços mínimos básicos e
valores de financiamento à estocagem de produtos agrícolas da 2?
safra de 1990/91 das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, da Safra de 1991 das Regiões Norte/Nordeste e da safra de inverno de
1991, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de agosto
de 1991.
.
.
.
.
.
..

1958

(79) - Decreto de 28 de agosto de 1991 - Dispõe sobre a inclusão do trigo e triticale na pauta de produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e fixa seus preços mínimos básicos para a safra de 1991. Publicado no DO de 29 de agosto de
1991.

1959

(80) -

Decreto de 28 de agosto de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, imóveis urbanos, com benfeitorias,
situados na cidade de Florianópolis (SC), destinados ao funcionamento da Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de Santa
Catarina, e dá outras providências. Publicado no DO de 29 de
agosto de 1991.
. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .

1961

(81) -

Decreto de 29 de agosto de 1991 - Autoriza o Banco Mitsubishi
Brasileiro S.A. a aumentar o percentual de participação estrangeira em seu capital. Publicado no DO de 30 de agosto de 1991.

1963

REPUBLICAÇOES
LEI
8.202 - Lei de 5 de julho de 1991 - Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, crédito adicional até o limite de
Cr$18.350.532.000,00 para os fins que especifica. Republicada no
DO de 19 de agosto de 1991.
.... . ... ...... .....

1965

RESOLUÇÃO
30 -

Resolução de 1? de julho de 1991 - Autoriza operação de
retending envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e o Banco do Brasil S.A. Republicada no DO de 12 de julho
de 1991.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(41:1973-1990, jul./ago. 1991.
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RETIFICAÇOES
MEDIDA PROVISÚRIA
297 -

Medida Provisória de 28 de junho de 1991 - Dispõe sobre os impostos e contribuições federais, disciplina a utilização de cruzados
novos, dá nova redação ao art. 9? da Lei n:' 8.177, de I? de março de
1991, e dá outras providências. Publicada no DO de 29 de junho de
1991 e retificada no DO de 4 de julho de 1991.
.................

1969

RESOLUÇÃO
30 -

Resolução de I? de julho de 1991 - Autoriza operação de
relending envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e o Banco do Brasil S.A. Retificada no DO de 8 de julho de
1991.

.

.

.

..

1969

Decreto de 25 de junho de 1991 - Relaciona os bens que farão
jus à isenção do IPI prevista na Lei n? 8.191, de 11 de junho de
1991. Publicado no DO de 26 de junho de 1991 e retificado no DO
de 16 de agosto de 1991.
.................

1970

DECRETO
151 -

DECRETOS NÃO-NUMERADOS
35 -

Decreto de 15 de fevereiro de 1991 - Mantém concessões, permissões e autorizações nos casos que menciona e dá outras providências. Publicado no DO de 18 de fevereiro de 1991 e retificado no
DO de 24 de julho de 1991. ....
............
Retificado no DO de 26 de julho de 1991.

1970
1971

Decreto de 25 de junho de 1991 - Altera o Decreto n? 97.936, de
10 de julho de 1989, que instituiu o Cadastro Nacional do Trabalhador, modificado pelo Decreto n? 99.378, de 11 de julho de 1990.
Publicado no DO de 16 de junho de 1991 e retificado no DO de 3
de junho de 1991 . . . . . .
............
....................

1971

(3) -

Decreto de 2 de julho de 1991 - Retifica o Decreto de 2 de julho
de 1991. Retificado no DO de 12 de agosto de 1991.

1972

(39) -

Decreto de 18 de julho de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União. em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito
suplementar no valor de CrS20.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Retificado no DO de
22 de julho de 1991.
.
.

1972

(58) -

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1973-1990, jul./ago. 1991.
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(SO) -

Decreto de I? de agosto de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de CrS466.451.000.00. para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos. Retificado no DO de 13 de agosto de
1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(4):1973-1990, jul./ago. 1991.

1972

ÍNDICE DE ASSUNTOS
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A
ABRACE - kSSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE HEMOPATIAS
Utilidade pública
Brasília (DF).
_
.
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.
ADMINISTRAÇAO PUBLICA
Aeronaves
Alienação.
(3D) Decreto de 16 de julho de 1991.
.
Comissão de Aprovação de Projetos Básicos de Serviços de Publicidade
Regimento interno - Aprovação.
Decreto n.O 197, de 21 de agosto de 199!.
Contenção de despesas.
(30) Decreto de 16 de julho de 1991.
Serviço de publicidade
Licitação.
Decreto n." 196, de 21 de agosto d'e 1991.
,
.
Regulamentação.
Decreto n.o 195, de 21 de agosto de 1991.
.

1863

1889

1843
1889
1840
1838

AERONAuTICA
- Oficiais - Promoção.
Decreto n." 191, de 16 de agosto de 1991..

1814

AGRICULTURA
- Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro}.
Decreto n.O 175, de 10 de julho de 1991.

1786

ALDEIA SOS RIO BONITO
Utilidade pública
São Paulo (SP)
(Retificação).
(46) Decreto de 23 de julho de 1991.

1910

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1991-2032, jul./ago. 1991.
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ANIMAIS DOMESTICOS
-

Inseminação artificial
Regulamentação.
Decreto n:' 187, de 9 de agosto de 1991.

1804

APAE DE ARAGUAINA
Utilidade pública
Araguaína (TO).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

APAE DE GOIÂNIA
Utilidade pública
Goiânia (GOl.
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

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

.

.

1859

.

1859

APAE DE ITAJAI
Utilidade pública
Itajai (SC).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

APAE DE MONTE CARMELO
Utilidade pública
Monte Carmelo (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

APAE DE RIO AZUL
Utilidade pública
Rio Azul (PR).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.

1858

APAE DE TEODORO SAMPAIO
Utilidade pública
Teodoro Sampaio (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

APAE DE TIMOTEO
Utilidade pública
Timóteo (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

APAE DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE MINAS GERAIS
Utilidade pública
Belo Horizonte (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

APOSENTADORIA
-

Prestação de serviços
Organismos internacionais.
Decreto n? 201, de 26 de agosto de 1991.
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APROVEITAMENTO HIDRÁULICO
Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rurais Fontoura Xa-

vier Ltda.

~

CERFOX

Fontoura Xavier (RS).
(55) Decreto de 6 de agosto de 1991.

.

1919

APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO
INPACEL - Indústria de Papel e Celulose Arapoti S.A.
Arapoti e Tomazina (PR).
(54) Decreto de 6 de agosto de 1991.

1918

ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE GUAJARÁ-MIRIM
-

Criação.

1512

Lei n,o 8.210, de 19 de julho de 1991
ARGENTINA
Tratado
Alcance parcial
Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n::' 164, de 3 de julho de 1991.
.

1764

Comércio e investimentos
Brasil, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos.
Decreto n.o 199, de 21 de agosto de 1991.

1848

Complementação econômica
Brasil.
Decreto n? 169, de 4 de julho de 1991.
Decreto n:' 182, de 26 de julho de 1991.
Decreto n.O 183, de 26 de julho de 1991.
Decreto n.O 184, de 26 de julho de 1991.
Decreto n.O 190, de 15 de agosto de 1991.

.

.
.
.

1769
1794
1795
1796
1813

Indústria
Brasil.

Decreto

n.O 168, de 4 de julho de 1991.

Brasil e México.
Decreto n:' 162, de 3 de julho de 1991.
Indústria química
Brasil, Chile, México e Uruguai.
Decreto n.O 163, de 3 de julho de 1991.
Sanidade vegetal
Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.
Decreto n.O 161, de 2 de julho de 1991.

, ..

1768
1762

.

.

1763
1761

ASILO SÁO VICENTE DE PAULO DE ITATIBA
Utilidade pública

Itatiba ISPI.
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859
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ASSOCIAÇAO BENEFICENTE LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
- Utilidade pública
Pedro Osório (RS).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

.

ASSOCIAÇAO BRASILIENSE DE EDUCAÇAo
- Utilidade pública
Cassação.
(4) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1863

ASSOCIAÇAO COMUNITÁRIA DO ROSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA
- Utilidade pública
Ibirité (MG).

1859

(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

ASSOCIAÇAO CORAL DE FLORIANOPOLIS
- Utilidade pública
Florianópolis (SC).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859

ASSOCIAÇAO DE CARIDADE sAo VICENTE DE PAULA
- Utilidade pública
Paraty (RJ).

(5) Decreto de 4 de julho de 1991.

1863

.

ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE MINAS GERAIS
- Utilidade pública
Belo Horizonte (MG).

1859

(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
- V. Apae
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MÁRIO PENNA
Utilidade pública
Belo Horizonte (MO).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

ASSOCIAÇAO DOS PARAPLEGICOS DE TAUBATE
- Utilidade pública
Taubaté (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859

ASSOCIAÇAO ESPIRITA CELIA XAVIER
- Utilidade pública
Belo Horizonte (MG).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.

.

1863
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ASSOCIAÇAO FEMININA DE PREVENÇAo E COMBATE AO CAN·
CER
Utilidade pública
Juiz de Fora (MG)
Retificação.
(29) Decreto de 15 de julho de 1991.
ASSOCIAÇAO MONTEAPRAZIVELENSE DE PROMOçAo DO ME·
NOR
Utilidade pública
Monte Aprazível (SPl.
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

ASSOCIAÇAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Utilidade pública
Belo Horizonte (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

ATO INTERNACIONAL
- Acordo Comercial n" 5, no Setor da Indústria Química, entre o
Brasil e a Venezuela
Décimo Quarto Protocolo Adicional.
Decreto n! 167, de 4 de julho de 1991.
- Acordo Comercial n? 16, no Setor da indústria Petroquímica, entre o Brasil e a Venezuela
Vigésimo Sétimo Protocolo Adicional.
Decreto D.o 178, de 23 de julho de 1991.
:...................
Acordo Comercial n:' 17B, no Setor da Indústria de Aparelhos
Elétricos, Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico, entre o Brasil
e a Argentina
Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n.O 168, de 4 de julho de 1991.
- Acordo Comercial n" 20, no Setor da Indústria de Materiais Corantes e Pigmentos, entre o Brasil, a Argentina e o México
Décimo Protocolo Adicional.
Decreto nf' 162, de 3 de julho de 1991.
- Acordo Comercial n? 21, no Setor da Indústria Química, entre o
Brasil, a Argentina, o Chile, o México e o Uruguai
Vigésimo Protocolo Adicional.
Decreto n.O 163, de 3 de julho de 1991.
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/1980, subscrito entre o Brasil e a Colômbia (Acordo n:' 10 Revisado)
Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n.O 165, de 3 de julho de 1991.
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e a Venezuela (Acordo
n? 13)
Décimo Quinto Protocolo Adicional.
Decreto n.o 188, de 12 de agosto de 1991.

1889

1767

1791

1768

1762

1763

1765

1812
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Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80. entre o Brasil e o Uruguai (Acordo
n? 35)

Décimo Segunto Protocolo Adicional.
Decreto n. 170, de 4 de julho de 1991.

1770

O

Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14)
Segundo Protocolo Adicional.
Decreto n.O 169, de 4 de julho de 1991.
.
Terceiro Protocolo Adicional.
Decreto n.o 190. de 15 de agosto de 1991.
.
.

1813

Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e
na (Acordo n? 14), ..Café Solúvel».
Ata de Retificação.
Decreto n.O 182, de 26 de julho de 1991.

<:1.

1769

Argenti.

1794

Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e a Argentina (Acordo n" 14), ..Cera de Carnaúba»,
Ata de Retificação.
Decreto n.O 183, de 26 de julho de 1991.
,
,.

1795

Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e a Argentina (Acordo n? 14), "Motores»
Ata de Retificação.
Decreto n.O 184, de 26 de julho de 1991. .. "
" .. ,",
,.

1796

Acordo de Cooperação Cultural, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambique.
Decreto n.O 159, de 2 de julho de 1991.
,
"
.

1759

Acordo de Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito
de Drogas, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América.
Decreto n.O 179, de 24 de julho de 1991.
,
.

1792

Acordo entre o Governo da República Argentina, da República
Federativa do Brasil, da República do Paraguai, da República
Oriental do Uruguai e o Governo dos Estados Unidos da América
relativo a um Conselho sobre Comércio e Investimentos.
Decreto n:' 199, de 21 de agosto de 1991.
,
,
.

1848

Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor da Bolívia
(Acordo n:' 1)
Décimo Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n.O 180, de 24 de julho de 1991.

1793

Acordo Regional n? 4, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, a
Colômbia, o Chile, o Equador, o México,
Paraguai, o Peru,
Uruguai e a Venezuela
Segundo Protocolo Modificativo.
Decreto n:' 164, de 3 de julho de 1991.

1764

°

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(4):1991-2032, jul./ago. 1991.

°

1997
Pág.
Acordo sobre a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
(FIasco), concluído em Paris.
Decreto n.O 176, de 12 de julho de 1991.
.

1789

-

Acordo sobre Comércio Internacional de Têxteis (Acordo Multifibras)
Protocolo de prorrogação.
Decreto n? 160, de 2 de julho de 1991.
.

1760

-

Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais entre
os Países em Desenvolvimento.
Decreto n! 194, de 21 de agosto de 1991.
.
Ajustes ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem
a Camada de Ozônio, de 1987.
Decreto n.O 181, de 24 de julho de 1991.
.
Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Decreto n.O 200, de 22 de agosto de 1991.
.

1837
1793

1849

Convênio Constitutivo do Fundo Comum para Produtos de Base.
Decreto n.O 185, de 26 de julho de 1991.
.
Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha.
Decreto n.O 166, de 3 de julho de 1991.
.

1766

Convênio entre os Governo do Brasil, d~' Argentina, do Chile, do
Paraguai e do Uruguai sobre a Constituição do Comitê Regional
de Sanidade Vegetal (Cceave].
Decreto n.O 161, de 2 de julho de 1991.

1761

AUTOMÓVEL
- Imposto sobre Produtos. Industrializados (IPI) - Isenção.
Decreto n.O 192, de 20 de agosto de 1991.

'

1797

1827

B
BANCO 1NTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)
- Convênio constitutivo - Alteração.
Decreto n.O 200, de 22 de agosto de 1991.
BANCO MITSUBISHI BRASILEIRO S.A.
- Capital - Participação estrangeira.
(81) Decreto de 29 de agosto de 1991.
BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
Lei n.O 8.213, de 24 de julho de 1991.
BOLíVIA
Tratado
Abertura de Mercados
Brasil.
Decreto n? 180, de 24 de julho de 1991.

1849

1963
1587

1793
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Alcance parcial
Argentina, Colômbia. Chile, Equador, México, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.
Decreto nf' 164, de 3 de julho de 1991.

BONUS DO TESOURO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Emissão - Autorização.
Resolução nf' 27, de I? de julho de 1991.

1764

1745

c
CADASTRO NACIONAL DO TRABALHADOR
- Alteração.
(58) Decreto de 25 de junho de 1991 (publicado no DO de 26 de junho de 1991 e retificado no DO de 3 de julho de 1991)
.
CAPITAL SOCIAL
- Companhia Eletromecãnica (CELMA).
(68) Decreto de 14 de agosto de 1991.
.
CASA DA AMIZADE DAS FAMÍLIAS DE ROTARIANOS DE JOINVILLE
Utilidade pública
Joinville (SC).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
CASA DE CARIDADE PADRE JOSÉ DE ANCHIETA
Utilidade pública
Nova Iguaçu (RJ).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
CELG
- V. Centrais Elétricas de Goiás.
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS (ELETROBRASI
- Operação financeira.
Resolução n.O 31, de I? de julho de 1991.
.
CENTRAIS ELETRICAS DE GOIÁS (CELGI
Imóvel
Servidão administrativa
Aparecida de Goiânia e Goiânia (GO).
(37) Decreto de 18 de julho de 1991.
.
,
.
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL (ELETRONORTEI
- Servidão administrativa
Altamira e Rurópolis (PA).
(25) Decreto de 15 de julho de 1991.
.
CENTRO DE REABlLITACÃO INFANTIL ALBANO REIS
Imóvel - Comodato
Rio de Janeiro (RJ).
(15) Decreto de 12 de julho de 1991.
.
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CENTRO DE RECUPERAÇAo E ASSISTENCIA SOCIAL ITAÚNA
Utilidade pública
Itaúna (MG).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.
CENTRO DE RECUPERAÇAo VIDA NOVA
Utilidade pública
Rolândia (PR).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
CHILE
Tratado
Alcance parcial
Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n:' 164, de 3 de julho de 1991.
Indústria química
Brasil. Argentina, México e Uruguai.
Decreto n? 163, de 3 de julho de 1991.
Sanidade vegetal
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Decreto n.O 161. de 2 de julho de 1991.
.
CNA
- V. Companhia Nacional de Abastecimento.

1858

1859

1764
1763
1761

CODIGO DE VENCIMENTO DOS MILITARES
Localidade especial
Inclusão.
(47) Decreto de 25 de julho de 1991.

.

1911

COLOMBIA
Tratado
Alcance parcial
Argentina, Bolívia. Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n.O 164, de 3 de julho de 1991.
.
Brasil.
Decreto n.D 165, de 3 de julho de 1991.

1764
1765

COMERCIO
-

Tratado
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos.
Decreto n.o 199, de 21 de agosto de 1991.

.

1848

Decreto n.O 160, de 2 de julho de 1991.
.
.
COMISsAO DE APROVAÇAo DE PROJETOS BASICOS DE SERVI·
ÇOS DE PUBLICIDADE

1760

COMERCIO INTERNACIONAL DE TEXTEIS
-

Tratado.

Regimento interno - Aprovação.

Decreto p.o 197, de 21 de agosto de 1991.

1843
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COMIssAO EXCLUSIVA DE LICITAÇAo DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
- Regimento interno - Aprovação.
Decreto n.a 198, de 21 de agosto de 1991.

1846

COMITE NACIONAL DE HABlTAÇAO
- Criação.
(6) Decreto de 4 de julho de 1991.

1864

COMPANHIA ELETROMECANICA ICELMAI
- Capital social.
(68) Decreto de 14 de agosto de 1991.
. '"
COMPANHIA HIDROELETRICA DO SAo FRANCISCO ICHESFI
- Imóvel - Doação
Coremas (PB).
Lei n? 8.207. de 10 de julho de 1991.
Imóvel urbano - Doação
Coremas (PE).
Lei n.o 8.208. de 16 de julho de 1991.
.
Servidão administrativa
Condado e Paulista (PEl.
(32) Decreto de 17 de julho de 1991.
.
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CNA)
- Denominação - Alteração.
Decreto n.o 202, de 26 de agosto de 1991.
- Vinculação - Transferência.
Decreto n.o 202, de 26 de agosto de 1991.
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB)
- Vinculação - Transferência.
Decreto n? 202, de 26 de agosto de 1991.
COMPLEMENTAÇAO ECONÓMICA
- Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n.O 169, de 4 de julho de 1991.
Decreto n.O 182, de 26 de julho de 1991.
Decreto n.O 183, de 26 de julho de 1991.
Decreto n.O 184, de 26 de julho de 1991.
Decreto n? 190. de 15 de agosto de 1991.
CONAB
- V. Companhia Nacional de Abastecimento.
CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO
- Utilidade pública
Turmalina (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1991-2032, jul.Zago. 1991.
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1945

.

1508
1509
1891

1851
1851

1851

1769
1794
1795
1796
1813

1859
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CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO (CNPq)
- Crédito suplementar.
(20) Decreto de 12 de julho de 1991.

.. . . . . . . . .

CONSELHO PARTICULAR DE OURINHOS DA SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO
Utilidade pública
Ourinhos (SPl.
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1880

1859

CONSULADO
-

Criação
Consulado-Geral em San J uan (Porto Rico).
(71) Decreto de 20 de agosto de 1991.

.

1951

CONVENlO CONSTITUTIVO DO BANCO lNTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO (BID)
- Alteração.
Decreto n.O 200, de 22 de agosto de 199!.

1849

COOPERAÇÃO CULTURAL
- Tratado
Brasil x Moçambique.
Decreto n.O 159, de 2 de julho de 199!.

1759

COOPERAÇÃO JUDICIÃRIA
- Tratado
Brasil x Espanha.
Decreto n.D 166, de 3 de julho de 1991.

1766

COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAIS
FONTOURA XAVIER LTDA. - CERFOX
Aproveitamento hidráulico
Fontoura Xavier (RS).
(55) Decreto de 6 de agosto de 1991.

1919

CRECHE E CASA DA CRIANÇA MANSÃO DA PAZ
Utilidade pública
Rio Grande (RS).
(3) Decreto de 2 de julho de 199!.

1859

CRECHE MARIA DE NAZARE
Utilidade pública
Ituiutaba (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

CRECHE MENINO JESUS
Utilidade pública
Barra Mansa (RJ).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859
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CREDITO ADICIONAL
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
(48) Decreto de I? de agosto de 1991.
Secretaria da Ciência e Tecnologia.
Lei n.O 8.202, de 5 de julho de 1991 (publicada no DO de 8 de julho
de 19911.
(Republicada no DO de 19 de agosto de 1991)..
CREDITO ESPECIAL
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
(49) Decreto de I? de agosto de 1991.
.
Presidência da República
Diversas Unidades Orçamentárias.
(43) Decreto de 18 de julho de 1991.
CREDITO SUPLEMENTAR
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPql.
(20) Decreto de 12 de julho de 1991.

1911

1501
1965

1912

1907

1880

Instituto Brasileiro de Turismo.
(57) Decreto de 7 de agosto de 1991.
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis [Ibama}.
(1) Decreto de I? de julho de 1991.
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.
(59) Decreto de 7 de agosto de 1991.

1928

Justiça do Trabalho.
Lei n::' 8.203, de 5 de julho de 1991. _..........................
(44) Decreto de 19 de julho de 1991.
(52) Decreto de I? de agosto de 1991.
(56) Decreto de 7 de agosto de 1991.

1502
1908
1915
1921

Justiça Eleitoral.
(44) Decreto de 19 de julho de 1991.
Justiça Federal.
(12) Decreto de 9 de julho de 1991.
(56) Decreto de 7 de agosto de 1991.

1921

1857

1908
..........................

Justiça Militar.
(76) Decreto de 26 de agosto de 1991.
Ministério da Ação Social.
(lO) Decreto de 9 de julho de 1991.
(18) Decreto de 12 de julho de 1991.
(65) Decreto de 12 de agosto de 1991.
Ministério da Aeronáutica.
(40) Decreto de 18 de julho de 1991.
(74) Decreto de 26 de agosto de 1991.
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1873
1921
1955
1871
1878
1942
1905
1954
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-

-

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
(63) Decreto de 9 de agosto de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministério da Educação.
(41) Decreto de 18 de julho de 1991.
(58) Decreto de 7 de agosto de 1991.

1941
1906
1922

(64) Ilecreto de 9 de agosto de 1991.

1941

(73) Decreto de 26 de agosto de 1991.
Ministério da Infra-Estrutura
Diversas Unidades Orçamentárias.
(I?) Decreto de 12 de julho de 1991.
Ministério da Justiça.
(11) Decreto de 9 de julho de 1991.
(19) Decreto de 12 de julho de 1991.
(21) Decreto de 12 de julho de 1991.
(45) Decreto de 22 de julho de 1991.
(50) Decreto de I? de agosto de 1991 (publicado no DO de 2 de
agosto de 1991).
(Retificado no DO de 13 de agosto de 1991).
(51) Decreto de I? de agosto de 1991.
Ministério da Marinha
Secretaria-Geral da Marinha.
(22) Decreto de 12 de julho de 1991.
Ministério das Relações Exteriores.
(39). Decreto de 18 de julho de 1991 (publicado no DO de 19 de ju-

1953

1878
1872
1879
1881
1909
1913
1972
1914

1882

lho de 1991).

1904

(Retificado no DO de 22 de julho de 1991). .
,.........
Ministério do Exército.
(21) Decreto de 12 de julho de 1991.
,.....................
Secretaria de Assuntos Estratégicos.
(42) Decreto de 18 de julho de 1991.
Senado Federal.
(75) Decreto de 26 de agosto de 1991.
Tribunal de Contas da União.
(76) Decreto de 26 de agosto de 1991.

1972
1881
1906
1955
1955

CRUZADA DE AçAO SOCIAL
Utilidade pública
Recife {PEj.
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

CRUZAIlOS NOVOS
- Utilização.
Medida Provisória n? 297, de 28 de junho de 1991 (publicada no
DO de 29 de junho de 1991 e retificada no DO de 4 de julho de
1991).
Medida Provisória n.O 298, de 29 de julho de 1991.
Lei n? 8.218, de 29 de agosto de 1991.

·1725
1545

1969
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CTI
V. Fundação Centro Tecnológico para Informática.

D
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
IDNOCS)
- Imóvel - Doação
Coremas (PE).
Lei D.r> 8.207, de 11 de julho de 1991.
.
- Imóvel urbano - Doação
Coremas (PE).
Lei n? 8.208, de 16 de julho de 1991.
.
DESAPROPRIAÇÃO
Imóvel
Alcântara (MA).
(61) Decreto de 8 de agosto de 1991.
.
Cotia e Itapecertca da Serra (SPI.
(26) Decreto de 15 de julho de 1991.

1508
1509

1938
1885

Guarujá (SP).

(8) Decreto de 5 de julho de 1991.
Imóvel urbano
Bauru (SP).
(7) Decreto de fi de julho de 1991.
Florianópolis (SC).
(80) Decreto de 28 de agosto de 1991. ..

DESAPROPRIAÇÃO OU SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Imóvel
Garuva (SC).
. '"
(60) Decreto de 7 de agosto de 1991.
DESAPROPRIAÇÃO OU SERVIDÃO DE PASSAGEM
Imóvel
Moesoró (RN).
(36) Decreto de 18 de julho de 1991.
DÍVIDA INTERNA
- Elevação
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Reeoluçõo nf' 28, de 1? de julho de 1991.
- Governo do Estado da Paraíba.
Resolução n.O 29, de 1? de julho de 1991.
DiVIDA MOBILIARIA
- Elevação
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Resolução n? 38, de 29 de agosto de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1991-2032, jul./ago. 1991.
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1924

1900

1746
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DNOCS
- V. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
DOENÇA DO TRABALHO
- Convenção n? 139
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Decreto n,O 157, de 2 de julho de 1991.

1757

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Transferência
Fundação Nacional de Saúde.
(9) Decreto de 9 de julho de 1991.

1870

E
EDUCANDÁRIO SÃO JOSE
Utilidade pública
Mateus Leme (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Princesa IzabeI (PEl.
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
EFETIVO MILITAR
- Polícia Militar do Distrito Federal.
Lei n.O 8.204, de 8 de julho de 199!.
Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais
Ministério. da Marinha.
(14) Decreto de 10 de julho de 199!.
ELEiÇÃO MUNICIPAL
- Normas.
Lei n? 8.214, de 24 de julho de 1991.

1859
1859

1503
1875

1638

ELETRONORTE
- V. Centrais Elétricas do N arte do Brasil.
EMBRAER
- V. Empresa Brasileira de Aeronáutica.
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA IEMBRAER)
- Operação financeira
Autorização.
Resoluçã.o n" 30, de l? de julho de 1991 (publicada no DO de 4 de
julho de 1991)
"
.
"
.
(Retificada no DO de 8 de julho de 1991).... . .
(Republicad a no DO de 12 de julho de 1991).

1749
1966

1969
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ENERGIA ELETRICA
Empresa - Concessionária
Enercoop S.A.
(31) Decreto de 16 de julho de 1991.

1890

Exploração - Concessão
Manutenção.
(35) Decreto de 15 de fevereiro de 1991 (publicado no DO de 18 de
fevereiro de 1991).
(Retificado no DO de 24 de julho de 1991).
(Retificado no DO de 26 de julho de 1991).
Programa N acional de Conservação de Energia Elétrica.
(35) Decreto de 18 de julho de 1991.

1897
1970
1971
1897

EQUADOR
Tratado
Alcance parcial
Argentina, Bolívia. Colômbia, Chile, México. Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n,O 164, de 3 de julho de 1991.

1764

ESPANHA
Tratado
Cooperação judiciária
Brasil.
Decreto n? 166. de 3 de julho de 1991.

1766

ESTADOS UNIDOS
Tratado
Comércio e investimentos
Brasil. Argentina, Paraguai. Uruguai e Estados Unidos.
Decreto n? 199, de 21 de agosto de 1991.
Tráfico de drogas
Brasil.
Decreto nr 179. de 24 de julho de 1991.

1848
,.......

ESTATÍSTICA DO TRABALHO
- Convenção n? 139.
Decreto n." 158. de 2 de julho de 1991.

1758

ESTATUTO
- Aprovação
Fundação Centro Tecnológico para Informática.
Decreto ns 171. de 5 de julho de 1991.

.

ESTRUTURA REGIMENTAL
Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento.
Decreto n." 186. de 9 de agosto de 1991.
Ministério da Educação
Alteração.
(16) Decreto de 12 de julho de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasflía,

183(4):1991~2032, jul./ago.
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1771

1798

1877
1991.
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EXPORTAÇÃO
- Area de livre comércio
Guajar á-Mir-im.
Lei n" 8.210, de 19 de julho de 1991.

1512

F
FACULDADE LATINO-AMERICANA
(FLASCO)
-

DE

CIENCIAS

SOCIAIS

Tratado - Promulgação.

Decreto n." 176, de 12 de julho de 1991.
FORÇAS ARMADAS
- Organização.
Lei Complementar n.O 69, de 23 de julho de 1991.
FUNÇÃO
Extinção
Grupo-Díreçâo e Assistência Intermediárias (DAI).
(72) Decreto de 20 de agosto de 1991.

.

1789

.

1495

.

1951

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO PARA INFORMÀTICA (CTII
-

Estatuto - Aprovação.

Decreto n,o 171, de 5 de julho de 1991.
FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL
Utilidade pública
Curitiba (PR).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1771

.

1858

FUNDAÇÃO GENERAL EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA
Utilidade pública
Volta Redonda (RJ).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991 (publicado no DO de 3 de julho

de 1991)

.

(Retificado no DO de 12 de agosto de 1991)

FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE
Retificação
Utilidade pública
Recife (PE).
(24) Decreto de 12 de julho de 1991.
FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE
Utilidade pública
Recife (PE).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991. .
FUNDAÇÃO JOÃO HERCULANO
Utilidade pública
Sete Lagoas (MG).
(23) Decreto de 12 de julho de 1991.

.

.

1859
1972

.

1883

1859

.

.

1882
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FUNDACAo LÍBERO BADARO DE ENSINO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Utilidade pública
São José do Rio Preto (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

FUNDACAo NACIONAL DE SAUDE
Dotação orçamentária
Transferência.
(9) Decreto de 9 de julho de 199!.

1870

FUNDACAO OLÍVIA PEREIRA DE SOUZA
Utilidade pública
Campo Grande (RS).
(3) Decreto de 2 de julho de 199!.

1859

FUNDACAo ORFILA GUILHERME DA SILVEIRA
Utilidade pública
Fortaleza (CE).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO IFNDI
- Regulamentação.
Decreto n? 193, de 21 de agosto de 1991.
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS
Imóvel
Servidão administrativa
Duque de Caxias e Nova Iguaçu (RJ).
(38) Decreto de 18 de julho de 1991.
Rio Verde (GO);
Tupaciguara (MG).
(13) Decreto de 9 de julho de 1991.

1859

1829

1903
1873

G
GAS NATURAL
Aproveitamento
Comissão - Constituição.
(34) Decreto de 18 de julho de 1991.
Racionalização.
(33) Decreto de 18 de julho de 1991.

1895
1892

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
- Dívida interna.
Resolução n.O 29, de 1:' de julho de 1991.

1746

GOVERNO DO ESTADO DE sxo PAULO
- Bônus do Tesouro - Emissão.
Reeotuceo 11." 27, de 1:' de julho de 1991.

1745

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasífia, 183(4):1991-2032, jul./ago. 1991.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Dívida interna - Elevação.
Resolução n.o 28, de I? de julho de 1991.
- Dívida mobiliária - Elevação.
Resolução n.O 38, de 29 de agosto de 1991.

1746
1755

GRUPO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Utilidade pública
Maringá (PR).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

H
HABITAÇAo
Comitê Nacional de Habitação - Criação.
(6) Decreto de 4 de julho de 1991.
Imóvel - Alienação
Brasília (DF).
Decreto n.'" 172, de 8 de julho de 1991.

1864

.

.

1781

HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO
Utilidade pública
Santiago (RS).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

HOSPITAL INFANTIL DR. .roxo SOARES
Utilidade pública
João Pessoa (PEl.
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

HOSPITAL SAO LUIZ
Utilidade pública
Cáceres (MT).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.

1863

HOSPITAL sAo VICENTE DE PAULO
Utilidade pública
Carrancas (MG).
{3} Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

I
IBAMA
- V. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
IMÓVEL
Comodato
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Rio de Janeiro (RJ).
(15) Decreto de 12 de julho de 1991.

.

1876
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Desapropriação
Alcântara (MA).
(61) Decreto de 8 de agosto de 1991.
Desapropriação
Cotia e Itapecertca da Serra (SP).
(26) Decreto de 15 de julho de 1991.
Desapropriação ou servidão administrativa
Garuva (SC).
(60) Decreto de 7 de agosto de 1991.
Desapropriação ou servidão de passagem
Guarujá (SP).
(8) Decreto de 5 de julho de 1991.
Desapropriação ou servidão de passagem
Mossoró (RN).
(36) Decreto de 18 de julho de 1991.
.
Doação
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF)
Coremas (PBl.
Lei n. o 8.207, de 10 de julho de 1991.
Diocese de Pinheiro
Pinheiro (MA).
Lei n~ 8.206. de 10 de julho de 1991.
Servidão administrativa
Altamira e Rurópolis (PA).
(25) Decreto de 15 de julho de 1991.
Aparecida de Goiânia e Goiânia (GO).
(37) Decreto de 18 de julho de 1991.
Condado e Paulista (PEI.
(32) Decreto de 17 de julho de 1991.
Duque de Caxias e Nova Iguaçu (RJ).
(3S) Decreto de lS de julho de 1991.

IMOVEL RESIDENCIAL
Alienação
Brasília (DF).
Decreto n? 172, de S de julho de 1991.

lMOVEL URBANO
Desapropriação
Bauru (SP).
(7) Decreto de 5 de julho de 1991.
Florianópolis (SC).
(SO) Decreto de 2Sde agosto de 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1991-2032, jul./ago. 1991.
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-

Doação
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).
Lei n? 8.208, de 16 de julho de 1991.

1509

IMPORTAÇAO
- Ârea de livre comércio
Guajará·Mirim.
Lei nf' 8.210. de 19 de julho de 1991.
-

Produto agrícola
Tributação.
Decreto n.O 174, de 10 de julho de 1991.

1512

...........

IMPOSTO DE IMPORTAÇAo
- Produto agrícola.
Decreto n.O 174, de 10 de julho de 1991.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇOES FINANCEIRAS (IOF)
- Alíquota.
Decreto n.O 189, de 14 de agosto de 1991.

"

-

.

1784

.

1784

.

1813

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Alíquota.
Decrete n.O 173, de 8 de julho de 199!.
- Automóvel (táxi)
Isenção.
Decreto n!' 192, de 20 de agosto de 1991.
.
- Isenção.
Decreto n.O 151, de 25 de junho de 1991 (publicado no DO de 26 de
junho de 1991 e retificado no DO de 16 de agosto de 1991).

1970

IMPOSTOS
Medida Provisória n.o 297, de 28 de junho de 1991 (publicada no
DO de 29 de junho de 1991 e retificada no DO de 4 de julho de
19911.
Medida Provisória n;' 298, de 29 de julho de 1991.
Lei n~ 8.218, de 29 de agosto de 1991.

1009
1725
1702

INDÚSTRIA
Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n.O 168, de 4 de julho de 1991.
Brasil, Argentina e México.
Decreto n.O 162, de 3 de julho de 1991.
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
- Tratado
Brasil x Venezuela.
Decreto n;' 178, de 23 de julho de 1991.

1783

1827

1768
1762

1791
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INDÚSTRIA QUIMICA
- Tratado
Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai.
Decreto n,O 163, de 3 de julho de 1991.
Brasil x Venezuela.
Decreto n? 167, de 4 de julho de 1991.

1763
.

1767

INDUSTRIA TÊXTIL
(67) Decreto de 14 de agosto de 1991. ..

1944

INPACEL - INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE ARAPOTI S.A.
- Aproveitamento hidroelétrico Arapoti e Tomazina (PR).
(54) Decreto de 6 de agosto de 1991.
.
.

1918

INSEMINAÇAO ARTIFICIAL
- Animais domésticos
Regulamentação.
Decreto n,O 187, de 9 de agosto de 1991.
INSS
- V. Instituto N acional do Seguro Social.

1804

INSTITUIÇAO FILANTRÚPICA RAPHAEL MONTORO
Utilidade pública
Paraty (RJ).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.

1863

INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
- Crédito suplementar.
(57) Decreto de 7 de agosto de 1991 ...

1921

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUR·
SOS NATURAIS RENOVAVEIS (IBAMA)
- Crédito suplementar.
(1) Decreto de I? de julho de 1991.

1857

INSTiTUTO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS
Utilidade pública
Belo Horizonte (MO).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.

1858

INSTITUTO DE ESTUDOS MONTEIRO LOBATO
- Utilidade pública
Taubaté (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

INSTITUTO DO CORAçAO DE PERNAMBUCO
Utilidade pública
Recife (PEl.
(23) Decreto de 12 de julho de 1991.

1882
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INSTITUTO EVANGELICO DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
Utilidade pública
Niterói (RJ).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL
- Crédito suplementar.
(59) Decreto de 7 de agosto de 1991.

1923

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSSI
Imóvel
Comodato
Rio de Janeiro (RJ).
(15) Decreto de 12 de julho de 199!.
Doação.
Lei n~ 8.206. de 10 de julho de 1991.

1876
.

1507

IOF
V. Imposto sobre Operações Financeiras.

IPI
V. Imposto sobre Produtos Industrializados.

J
JACAREi AMPARA MENORES.
Utilidade pública
.Iacareí (SP).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.

1863

JUSTICA DO TRABALHO
- Crédito suplementar.
Lei n.O 8.203, de 5 de julho de 1991.
(44) Decreto de 19 de julho de 1991.
(52) Decreto de I? de agosto de 1991.
(56) Decreto de 7 de agosto de 1991.

1502
1908
1915
1921

JUSTiÇA ELEITORAL
- Crédito suplementar.
(44) Decreto de 19 de julho de 1991.

1908

JUSTiÇA FEDERAL
Crédito suplementar.
(12) Decreto de 9 de julho de 1991.
(56) Decreto de 7 de agosto de 1991.

1873
1921
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JUSTIÇA MILITAR
Crédito suplementar.
(76) Decreto de 26 de agosto de 1991.

1955

L
LAR CECÍLIA FERRAZ DE ANDRADE - CASA DO VOVÔ
Utilidade pública
Brasília (DF).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO MUNICÍPIO DE
PAULO
- Emissão.
Resolução n.O 37, de 29 de agosto de 1991.
LICEU DE ARTES E OFiCIOS DA BAHIA
- Utilidade pública
Salvador (BAI.
(281 Decreto de 15 de julho de 1991.
LICITAÇAO
- Serviço de publicidade
Administração pública.
Decreto n? 196, de 21 de agosto de 1991.

1863

sxo
1753

.

1888

1840

M
MEIO AMBIENTE
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Organização.
(27) Decreto de 15 de julho de 1991.
..........................
(69) Decreto de 16 de agosto de 1991.
MÉXICO
- Tratado
Alcance parcial
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n~ 164, de 3 de julho de 1991.
Indústria
Brasil x Argentina.
Decreto n.O 162, de 3 de julho de 1991.
Indústria química
Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
Decreto n~ 163, de 3 de julho de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1991-2032, [ulv/ago. 1991.
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MILITAR
Código de Vencimento dos Militares
Localidade especial - Inclusão.
(47) Decreto de 25 de julho de 1991.

.

1911

.
.

1871
1878
1942

.

1938

.
.

1954

.

1911

.

1912

.

1941

.

1798

.

1922
1941
1953

MINISTÉRIO DA AÇAO SOCIAL
Crédito suplementar.
(la) Decreto de 9 de julho de 1991.

(18) Decreto de 12 de julho de 1991.
(65) Decreto de 12 de agosto de 1991.

MINISTÉRIO DA AERONAuTICA
-

Centro de Lançamento de Alcântara - Implantação.
(61) Decreto de 8 de agosto de 1991.
_
Crédito suplementar.
(40) Decreto de 18 de julho de 1991.
(74) Decreto de 26 de agosto de 1991.

'"

1905

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA
Crédito adicional.
(48) Decreto de I? de agosto de 1991.
Crédito especial.
(49) Decreto de I? de agosto de 1991.
Crédito suplementar.
(63) Decreto de 9 de agosto de 1991.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
-

Estrutura regimental - Alteração.

Decreto n? 186, de 9 de agosto de 1991.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO
Crédito suplementar.
(41) Decreto de 18 de julho de 1991.
(58) Decreto de 7 de agosto de 1991.
(64) Decreto de 9 de agosto de 1991.
(73) Decreto de 26 de agosto de 1991.
Estrutura regimental
Alteração.
(16) Decreto de 12 de julho de 1991.

1906

1877

MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
Crédito suplementar
Diversas Unidades Orçamentárias.
(17) Decreto de 12 de julho de 1991.

1878

MINISTERIO DA JUSTiÇA
Crédito suplementar.

(11) Decrete de 9 de julho de 1991.
(l9) Decreto de 12 de julho de 1991.

,.

1872
1879
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(21) Decreto de 12 de julho de 1991. .....
. .... . .. . . ....
(45) Decreto de 22 de julho de 1991.
........................
(50) Decreto de I? de agosto de 1991 (publicado no DU de 2 de
agosto de 1991).
(Retificado no DO de 13 de agosto de 1991).
(51) Decreto de I? de agosto de 1991.

MINISTERIO DA MARINHA
Crédito suplementar
Secretaria-Geral da Marinha.
(22) Decreto de 12 de julho de 1991.
Efetivo militar
Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais.
(14) Decreto de 10 de julho de 1991. ..
MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
Crédito suplementar.
(39) Decreto de 18 de julho de 1991 (publicado no DO de 19 de julho de 19911.
.
.
(Retificado no DO de 22 de julho de 1991).
.
.
MINISTERIO DO EXERCITO
- Crédito suplementar.
(21) Decreto de 12 de julho de 1991.
MOÇAMBIQUE
- Tratado
Cooperação cultural
Brasil.
Decreto n.o 159, de 2 de julho de 1991.
MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Utilidade pública
Fortaleza (CE).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1881
1909
1913
1972
1914

1882
1875

1904
1972

1881

1759

1859

o
OBRA ASSISTENCIAL CENTRO ESPIRITA MENSAGEIROS DE
OXALÁ
Utilidade pública
Planaltina (GO).
(28) Decreto de 15 de julho de 1991.
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE JERONIMO CANDINHO
Utilidade pública
Sobradinho (DF).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

183(4):1991~2032, jul.Zago.

1991.

1888

1859

2017
Pág.

OIT
V. Organização Internacional do Trabalho.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
- Prefeitura Municipal de Rio Verde
Retificação.
Resolução n~ 34, de 13 de agosto de 1991.
OPERAÇÃO FINANCEIRA
- Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer}.
Resolução D.O 30, de I." de julho de 1991 (publicada no DO de 4 de
julho de 1991)
.

-

(Retificada no DO de 8 de julho de 1991)
.
(Republicada no DO de 12 de julho de 1991).
Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás).
Resolução n? 31, de I? de julho de 1991.

1749
1966
1969
1750

ORÇAMENTO DA UNIÃO
- Diretrizes.
Lei n? 8.211, de 22 de julho de 1991.

ORDEM NACIONAL DO MÉRITO
- Regulamento - Aprovação.
Decreto D.O 203, de 30 de agosto de 1991.

1751

1515

.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OITI
Convenção n'' 139.
Decreto n? 157, de 2 de julho de 1991.
Convenção n? 160.
Decreto n." 158, de 2 de julho de 1991.

1852

1757
1758

p
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
Tratado
Preferências comerciais.
Decreto n." 194, de 21 de agosto de 1991.
PARAGUAI
Tratado
Alcance parcial
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador. México, Peru,
Uruguai e Venezuela.
Decreto n." 164, de 3 de julho de 1991.
Comércio e investimentos
Brasil, Argentina, Uruguai e Estados Unidos.
Decreto n? 199, de 21 de agosto de 1991.
.

1837

1764
1848
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Sanidade vegetal
Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
Decreto D.a 161, de 2 de julho de 1991.

1761

PENSÃO MILITAR
Lei D.o 8.216, de 13 de agosto de 1991.

1669

PERU
- Tratado
Alcance parcial
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile. Equador, México, Paraguai,
Uruguai e Venezuela.
Decreto D.o 164, de 3 de julho de 1991.

1764

PETRÓLEO
Derivados
Racionalização.
(33) Decreto de 18 de julho de 1991.

1892

.

PETRÓLEO BRASILEIRO (PETROBRÀS)
Imóvel
Desapropriação ou servidão de passagem
Garuva (SC).
(60) Decreto de 7 de agosto de 199!.
Mossoró (RN).
(36) Decreto de 18 de julho de 1991.

1924
1900

POLiCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
- Efetivo militar.
Lei D.O 8.204, de 8 de julho de 199!.
PREÇOS MiNIMOS
Produto agrícola
Safra de 1991
Regiões Norte e Nordeste.
(78) Decreto de 28 de agosto de 1991.
Safra verão 1990/91.
(77) Decreto de 28 de agosto de 1991. .
Safra verão 1991/92.
(77) Decreto de 28 de agosto de 1991.
Segunda safra 1990/91
Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
(78) Decreto de 28 de agosto de 1991.
Safra de 1991
Trigo e Triticale.
(79) Decreto de 28 de agosto de 1991.

1503

.

_.

1958

.

1956

.

1956
1958

.

1959

PREFEITURA DO MUNICipIO DE SÃO PAULO ISP)
- Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo Emissão.
Resolução n.o 37, de 29 de agosto de 1991.
.

1753
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE (GOl
- Operação de crédito
Retificação.
Resolução n.O 34, de 13 de agosto de 1991.

1751

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
- Crédito especial
Diversas Unidades Orçamentárias.
(43) Decreto de 18 de julho de 1991.

1907

PREVIDENCIA SOCIAL
Lei n.O 8.212, de 24 de julho de 1991.
- Plano de Benefícios.
Lei n~ 8.213. de 24 de julho de 1991.

1545
1587

PROAGRO
- V. Programa de Garantia da Atividade Agropecuária.
PRODUTO AGRÍCOLA
- Importação
Tributação.
Decreto n.O 174, de 10 de julho de 1991.
Safra de 1991
Regiões Norte e Nordeste.
(78) Decreto de 28 de agosto de 1991.
Safra de verão 1990/91.
(77) Decreto de 28 de agosto de 1991.
Safra de verão 1991/92.
(77) Decreto de 28 de agosto de 1991.
Segunda safra 1990/91
Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
(78) I>ecreto de 28 de agosto de 1991
Preços mínimos (Safra 1991)
Trigo e Trtcicale.
(79) Decreto de 28 de agosto de 1991.

.

1784
1958
1956

.

1956

.

1958

.

1959

PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA
(PROAGROI
Decreto n.O 175, de 10 de julho de 1991.
,
.

1786

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇAO DE ENERGIA ELETRICA
(35) I>ecreto de 18 de julho de 1991.
.

1897

PROGRAMA NACIONAL DA RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS DERIVADOS DO PETROLEO E DO GAS NATURAL
Instituição.
(33) I>ecreto de 18 de julho de 1,991.

1892

.

,
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PROJETO MINHA GENTE
- Execução orçamentária e financeira.
(66) Decreto de 13 de agosto de 1991.

1943

PROMOÇÃO
- Oficiais
Aeronáutica.
Decreto n.o 191, de 16 de agosto de 1991.

1814

PUBLICIDADE
Administração pública.
Decreto n." 197, de 21 de
Decreto n." 198, de 21 de
Licitação.
Decreto n.o 196, de 21 de
Regulamentação.
Decreto n." 195, de 21 de

agosto de 1991.
agosto de 199!.

1843
1846

agosto de 1991.

1840

agosto de 1991.

1838

R
RÁDIO ATLÃNTIDA FM DE CAXIAS DO SUL LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Caxias do Sul (RS).
Decreto Legislativo n." 171, de 13 de agosto de 1991.
RÁDIO CIDADE JANDAIA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Jandaia do Sul (PR).
Decreto Legislativo n,O 168, de 8 de agosto de 1991.
RÁDIO MUSICAL FM LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Campo Mourão (PR).
Decreto Legislativo n." 169, de 8 de agosto de 1991.
RADIODIFUSÃO
Concessão
Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda.
Caxias do Sul (RS).
Decreto Legislativo n~ 171, de 13 de agosto de 1991.
Rádio Cidade Jandaia Ltda.
Jandaia do Sul (PR).
Decreto Legislativo n~ 168, de 8 de agosto de 1991.
Rádio Musical FM Ltda.
Campo Mourão (PR).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1991-2032, jul./ago. 1991.
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Decreto Legislativo n~ 169, de 8 de agosto de 1991.
Radiodifusão Embalo Ltda.
Itaocara (RJ).
Decreto Legislativo n.O 170, de 13 de agosto de 1991.

1770

Televisão Cachoeira do Sul Ltda.
Cachoeira do Sul (RS).
(70) Decreto de 19 de agosto de 1991.

1950

1769

RADIODIFUSÃO EMBALO LTDA.
-

Radiodifusão
Concessão
Itaocara (RJ).

Decreto Legislativo n.O 170. de 13 de agosto de 1991.

1770

REFORMA FISCAL
- Proposta - Elaboração.
(53) Decreto de I? de agosto de 1991.

1916

REGISTRO COMERCIAL
-

Legislação - Alteração.
Lei nf" 8.209, de 18 de julho de 1991.

1511

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS LIMITADOS DE TELECOMUNI·
CAÇÃO
-

Aprovação.
Decreto n." 177, de 17 de julho de 1991.

1790

REMUNERAÇÃO
- Servidor público
Reajuste - Antecipação.
Lei n." 8.216, de 13 de agosto de 1991.

1669

s
SANIDADE VEGETAL
-

Tratado
Brasil. Argentina, Chile. Paraguai e Uruguai.
Decreto n.o 161, de 2 de julho de 1991.

1761

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE SANTO
Utilidade pública
Monte Santo de Minas (MG).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.

1858

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
Utilidade pública
Pedralva (MG).
(23) Decreto de 12 de julho de 1991.

1882
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SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA
- Crédito adicional.
Lei n.O 8.202, de 5 de julho de 1991 (publicada no DO de 8 de julho
de 1991).
IRepublicada no DO de 19 de agosto de 1991). .. .
..
..

1501
1965

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS
- Crédito suplementar.
(42) Decreto de 18 de julho de 1991.

1906

.

SEGURIDADE SOCIAL
- Organização.
Lei n.O 8.212, de 24 de julho de 1991.
- Plano de Custeio.
Lei n.U 8.212, de 24 de julho de 1991.
- Proposta orçamentária anual
Comissão - Constituição.
(62) Decreto de 8 de agosto de 1991.

1545
1545
1939

SENADO FEDERAL
- Crédito suplementar.
(75) Decreto de 26 de agosto de 1991.

1955

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS
Utilidade pública
Sorocaba (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
Furnas Centrais Elétricas
Rio Verde (GO);
Tupaciguara (MG).
(13) Decreto de 9 de julho de 1991.
Imóvel
Altamira e Rurópolis (PAI.
(25) Decreto de 15 de julho de 1991.
Aparecida de Goiânia e Goiânia (GOl.
(37) Decreto de 18 de julho de 1991.
Condado e Paulista (PE).
(32) Decreto de 17 de julho de 1991.
Duque de Caxias e Nova Iguaçu (RJ).
(38) Decreto de 18 de julho de 1991.

_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1873

1884

1901
1891
_. . . . . . . . . . . . . . . .

SERVIDOR PÚBLICO
- Prestação de serviços
Organismos internacionais.
Decreto n.o 201, de 26 de agosto de 1991.
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-

Remuneração
Reajuste - Antecipação.
Lei n~ 8.216. de 13 de agosto de 1991.

1669

SOCIEDADE BENEFICENTE ORFANATO TAYLOR-EGlmO
Utilidade pública
.Iaquaquara (BA).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859

.

1859

SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORAÇAo DE JESUS
Utilidade pública
Baependi (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

SOCIEDADE CAXIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS
Utilidade pública
Caxias do Sul (RS).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859

SOCIEDADE CRISTA DE EDUCAÇAO O MESTRE
Utilidade pública
Brasília (DF).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

SOCIEDADE DE EMPENHO NA RECUPERAÇAO DE
ATRAVES DA ORAÇAO E SERVIÇOS
Utilidade pública
Brasília (DF).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859
VIDAS

.

1859

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO DE ESPINOSA
Utilidade pública

Espinosa (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

SOCIEDADE MOVIMENTO DOS FOCOLARI
Utilidade pública
Cotia (SP).
(23) Decreto de 12 de julho de 1991.

.

1882

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
-

Cargo em comissão
Legislação -:- Alteração.
Resolução n.o 36, de 21 de agosto de 1991.

1752

SUBPROCURADOR-GERAL DO TRABALHO
-

Cargo em comissão
Legislação - Alteração.
Resolução n.O 36, de 21 de agosto de 1991.

1752
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SUBPROCURADOR-G ERAL MILITAR
- Cargo em comissão
Legislação - Alteração.
Resolução n.o 36, de 21 de agosto de 1991.

1752

T
TÀXI
- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - Isenção.
Decreto n.O 192, de 20 de agosto de 1991.
.
TELECOMUNICAÇÃO
- Serviços - Regulamentação.
Decreto n~ 177, de 17 de julho de 1991.
TELECOMUNICAÇOES DE SÃO PAULO (TELESPI
Imóvel
Desapropriação
Cotia e Itapecerica da Serra (SP).
(26) Decreto de 15 de julho de 1991. .

1827

1790

.

1885

.

1868

Guarujá (SP).

(8) Decreto de 5 de julho de 1991. .
Imóvel urbano
Desapropriação
Bauru (SP).
(7) Decreto de 5 de julho de 199!.

1865

TELESP
- V. Telecomunicações de São Paulo.
TELEVISÃO CACHOEIRA DO SUL LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Cachoeira do Sul (RS).
(70) Decreto de 19 de agosto de 199!.
TÍTULO PÚBLICO
- Emissão.
Lei n.O 8.205. de 8 de julho de 1991.
TRABALHADOR
Cadastro Nacional do Trabalhador.
(58) Decreto de 25 de junho de 1991 (publicado no DO de 26 de junho de 1991 e retificado no DO de 3 de julho de 1991).
.
TRÀFICO DE DROGA
- Tratado
Brasil x Estados Unidos.
Decreto n.O 179, de 24 de julho de 1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1991-2032, jul./ago. 1991.
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1505

1922
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TRATADO
-

Abertura de Mercados
Brasil x Bolívia.
Decreto n.O 180. de 24 de julho de 1991.
- Alcance parcial
Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Decreto n~ 164, de 3 de julho de 1991.
.
Brasil x Colômbia.
Decreto nf> 165, de 3 de julho de 199!.
Brasil x Uruguai.
Decreto n.O 170, de 4 de julho de 1991.
Brasil x Venezuela.
Decreto n.o 188, de 12 de agosto de 1991.
- Comércio e investimentos
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos.
Decreto n~ 199, de 21 de agosto de 1991.
.
Comércio Internacional de Têxteis.
Decreto n" 160, de 2 de julho de 1991.
.
-

Complementação econômica
Brasil x Argentina.
Decreto n." 169, de 4 de julho de 1991.
Decreto n." 182, de 26 de julho de 1991.
Decreto n." 183, de 26 de julho de 1991.
Decreto n." 184, de 26 de julho de 1991.
Decreto n." 190, de 15 de agosto de 1991.

.

.
.
.

Cooperação cultural
Brasil x Moçambique.
Decreto n." 159, de 2 de julho de 1991.
-

.
.

.

Cooperação judiciária
Brasil x Espanha.
Decreto n." 166, de 3 de julho de 1991.

1765
1770
1812
1848
1760
1769
1794
1795
1796
1813

1759

1768
1762

Indústria petroquímica
Brasil x Venezuela.
Decreto n." 178, de 23 de julho de 1991.
Indústria química
Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai.
Decreto nf' 163, de 3 de julho de 1991.
Brasil x Venezuela.
Decreto n." 167, de 4 de julho de 1991.

1764

1766

Indústria
Brasil x Argentina.
Decreto nf' 168, de 4 de julho de 1991.
Brasil, Argentina e México.
Decreto n." 162, de 3 de julho de 1991.
-

1793

1791

.

1763
.

1767
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-

-

-

Preferências comerciais
Países em desenvolvimento.
Decreto n." 194, de 21 de agosto de 1991.
Sanidade vegetal
Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.
Decreto nf> 161, de 2 de julho de 1991.
Tráfico de drogas
Brasil x Estados Unidos.
Decreto n." 179, de 24 de julho de 1991.

1837

1761

1792

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
-

Crédito suplementar.
(76) Decreto de 26 de agosto de 1991.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA

4~

.

Imóvel urbano - Desapropriação
Florianópolis (SC).
(80) Decreto de 28 de agosto de 1991.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
-

.
REGIÃO

1961

.
19~

REGIÃO

21~

REGIÃO

Criação
Maceió (AL).
Lei n.O 8.219, de 29 de agosto de 1991.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
-

8~

Composição - Alteração.
Lei n." 8.217, de 27 de agosto de 1991.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
-

1955

REGIÃO

.

1700

1716

Criação.

Lei n~ 8.215, de 25 de julho de 1991.
TRIGO E TRITICALE

1659

Preços mínimos
Safra 1991
(79) Decreto de 28 de agosto de 1991.

1959

u
UNIÃO BRASILEIRA DE CULTURA E EDUCAÇÃO - UNlBRACE
-

Utilidade pública
Duque de Caxias (RJ).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.

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

...........

URUGUAI
Tratado
Alcance parcial
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile. Equador, México, Paraguai,
Peru e Venezuela.
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Decreto n." 164, de 3 de julho de 1991.
Brasil.
Decreto n." 170, de 4 de julho de 1991.
Comércio e investimentos
Brasil, Argentina, Paraguai e Estados Unidos.
Decreto n." 199, de 21 de agosto de 1991.
Indústria química
Brasil, Argentina, Chile e México.
Decreto n.O 163, de 3 de julho de 1991.
Sanidade vegetal
Brasil, Argentina, Chile e Paraguai.
Decreto n." 161, de 2 de julho de 1991.

1764
.

1770

.

1848

.

1763

.

1761

UTILIDADE PÚBLICA

Abrace - Associação Brasileira de Assistência às Famílias de
Crianças Portadoras de Hemopatias
Brasília (DF).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.
Apae de Araguaína
Araguaína (TO).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859

Apae de Goiânia
Goiânia (GO).
_
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Apae de Itajaí
Itajaí (SC).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Apae de Monte Carmelo
Monte Carmelo (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Apae de Rio Azul
Rio Azul (PR).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.
Apae de Teodoro Sampaio
Teodoro Sampaio (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Apae de Timóteo
Timóteo (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Asilo São Vicente de Paulo de Itatiba
Itatiba (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Associação Beneficente Lar São Francisco de Assis
Pedro Osório (RS).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,

1863

.

1859

.

1859

.

1859
1868

.

1859

.

1859

.

1859

.

1859
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Associação Brasiliense de Educação.
141 Decreto de 2 de julho de 1991.
Associação Comunitária do Rosário para o Desenvolvimento e Assistência
Ibirité (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
Associação Coral de Florianópolis
Florianópolis (Se).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
Associação de Caridade São Vicente de Paula

1863

1859
1859

Paraty (RJ).

(5) Decreto de 4 de julho de 1991.
.
.
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Minas
Gerais
Belo Horizonte (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
_
.
Associação dos Amigos do Hospital Mário Perma
Belo Horizonte (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991. .
.
Associação dos Paraplégicos de Taubaté
Taubaté (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
Associação Espírita Célia Xavier
Belo Horizonte (MG).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.
.
Associação Monteaprazivelense de Promoção do Menor
Monte Aprazível (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991. .
.
Associação Municipal de Assistência Social
Belo Horizonte (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
Casa da Amizade das Famílias de Rotarianos de J oinville
Joinville (SC).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
Casa de Caridade Padre José de Anchieta
Nova Iguaçu (RJ).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
Centro de Recuperação e Assistência Social Itaúna
Itaúna (MG).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
Centro de Recuperação Vida Nova
Rolândía (PR).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Conferência de São Vicente de Paulo
Turmalina (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991. . ..
Col.Leis Rep. Fed.Brasil, Brasília, 183(4):1991-2032, jul./ago. 1991.
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Conselho Particular de Durinhos da Sociedade de São Vicente de
Paulo
Durinhos (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

Creche e Casa da Criança Mansão da Paz
Rio Grande (RS).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

.

Creche Maria de N azaré
Ituiutaba (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

Creche Menino Jesus
Barra Mansa (RJ).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

Cruzada de Ação Social
Recife (PE).
(3) Decreto de 2 de julho de 199!.

1859

Educandário São José
Mateus Leme (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 199!.
Princesa Izabel (PBl.
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859
1859

Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional
Curitiba (PR).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.

1858

Fundação General Edmundo de Macedo Soares e Silva

Volta Redonda (RJ).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991 (publicado no DO de 3 de julho
de 1991)
.
(Retificado no DO de 1~ de agosto de 1991)
.
Fundação Gilberto Freyre
Recife (PE).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.
.

1859
1972
1859

Fundação João Herculano
Sete Lagoas (MG).
(23) Decreto de 12 de julho de 1991.

1882

Fundação Libero Badaró de Ensino e Assistência Social
São José do Rio Preto (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

Fundação Olivia Pereira de Souza
Campo Grande (RS).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

Fundação Orfila Guilherme da Silveira
Fortaleza (CE).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859
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Grupo Espírita Allan Kardec
Maringá {PRl.
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859

Hospital de Caridade de Santiago
Santiago (RS).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Hospital Infantil Dr. João Soares
João Pessoa (PEl.
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Hospital São Luiz
Cáceres (MT).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991..
Hospital São Vicente de Paulo
Carrancas (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1859
1859
1863
1859

Instituição Filantrópica Raphael Montaro
Rio de Janeiro (RJ).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.
.
Instituto Cultural Brasil Estados Unidos
Belo Horizonte (MG).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.
Instituto de Estudos Monteiro Lobato
Taubaté (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991. .
Instituto do Coração de Pernambuco
Recife (PEj.
(23) Decreto de 12 de julho de 1991.

.

1863

.

1859

.

1859

.

1882

Instituto Evangélico de Assistência Médica e Social
Niterói (RJ).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
J acareí Ampara Menores
Jacareí (SP).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.

1863

Lar Cecília Ferraz de Andrade - Casa do Vovô
Brasília (DF).
(5) Decreto de 4 de julho de 1991.

1863

1859

.

Liceu de Artes e Ofícios da Bahia
Salvador (BA).
(28) Decreto de 15 de julho de 1991.
Movimento de Promoção Social
Fortaleza (CE).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Obra Assistencial Centro Espírita Mensageiros de Oxalá
Planaltina (GO).
(28) Decreto de 15 de julho de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(4):1991-2032, jul./ago. 1991.
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.
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.
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Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho
Sobradinho (DF).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Retificação
Aldeia 80S Rio Bonito
São Paulo (SP).
.
(46) Decreto de 23 de julho de 1991.
Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer
Juiz de Fora (MG).
(29) Decreto de 15 de julho de 1991.
Fundação Gilberto Freyre
Recife (PE).
(24) Decreto de 12 de julho de 1991.

1859

1910
1889
.

1883

Santa Casa de Misericórdia de Monte Santo
Monte Santo de Minas (MG).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991. ....
Santa Casa de Misericórdia de Pedralva
Pedralva (MG).
(23) Decreto de 12 de julho de 1991.

.

1882

Serviço de Obras Sociais - SOS
Sorocaba (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859

Sociedade Beneficente Orfanato Taylor- Egídio
Jaquaquara (BA).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859

Sociedade Caritativa Sagrado Coração de Jesus
Baependi (MG).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859

.

1859

Sociedade Caxiense de Auxílio aos Necessitados
Caxias do Sul (RS).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
Sociedade Cristã de Educação o Mestre
Brasília (DF).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1858

.

1859

Sociedade de Empenho na Recuperação de Vidas através da Oração e Serviços
Brasflfa (DF).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
.

1859

Sociedade de São Vicente de Paulo de Eepínosa
Espinosa (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

.

1859

Sociedade Movimento dos Focolari
Cotia (SP).
(23) Decreto de 12 de julho de 1991.

.

1882
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Pág.
União Brasileira de Cultura e Educação - Unibrace
Duque de Caxias (RJ).
(2) Decreto de 2 de julho de 1991.
Vila São Vicente de Paulo de JaÚ
Jaú (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.

1858

1859

v
VENEZUELA
Tratado
Alcance parcial
Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai,
Peru e Uruguai.
Decreto n." 164, de 3 de julho de 1991. "
Brasil.
Decreto n." 188, de 12 de agosto de 1991.
Indústria petroquímíca
Brasil.
Decreto n~ 178, de 23 de julho de 1991
.
Indústria química
Brasil x Venezuela.

Decreto n.O 167, de 4 de julho de 1991.

1764
1812
1791

.

1767

.

1859

VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE JAÚ
Utilidade pública
Jaú (SP).
(3) Decreto de 2 de julho de 1991.
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NOTA DO EDITOR
Em 1991 manteve-se na Coleção das Leis as modificações já introduzidas, com o intuito de fazer com que a obra cumpra cada vez melhor o seu propósito.
Com a edição do Decreto n:-' 100.000, de 11 de janeiro de 1991, os decretos passaram a ter nova numeração com o número 1. A partir deste
ato, também existirão decretos não numerados, com ou sem ementa.
Para efeito de indexação, adotou-se um número fictício para os decretos não numerados e os decretos sem ementa trarão, no lndice Cronológico, entre colchetes, o assunto a que se referem.
Quanto aos demais atos, tanto do Legislativo quanto do Executivo,
não houve qualquer alteração, permanecendo o padrão editorial da
Coleção das Leis.
Dessa forma procurou-se tornar a consulta de nossos leitores mais
ágil e eficiente.

Brasília, outubro de 1991.

LEIS

LEI N? 8.220, DE 4 DE SETEMBRO DE 1991

Dispõe sobre a obrigatoriedade âeebertura de concurso de projetos arquitetônicos
para edifícios públicos do governo federal e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Nenhum projeto arquitetônico, para edificação de
edifícios públicos da Administração Federal direta, indireta e
fundações mantidas pela União, será levada a efeito sem abertura de concurso a profissionais registrados nos conselhos regionais específicos.
Art. 2? Excetuam-se os projetos arquitetônicos, feitos por
profissionais dos quadros oficiais das repartições do Governo
Federal, arquitetos ou engenheiros, registrados nos conselhos
regionais da categoria.
Art. 3? As comissões julgadoras serão integradas, obrigatoriamente, por um representante do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e Agronomia.
Art. 4? Haverá ampla divulgação do concurso de projetos
pelos órgãos de comunicação social da Administração Federal.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

LEI N? 8.221, DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
da

Cria o Tribunal Regional do Trabalho
Região.

22~

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? E criado o Tribunal Regional do Trabalho da 22?
Região, que terá sede em Teresina (PI), com jurisdiçâo em todo
o território do Estado do Piauí.
Art. 2? O Tribunal Regional do Trabalho da 22? Região será composto de oito Juízes. com vencimentos e vantagens previstos na legislação em vigor, sendo seis Togados, de investidura vitalícia, e dois Classistas, de investidura temporária, representantes dos empregadores e dos empregados.
Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz Classista.
Art. 3?Os Juizes Togados serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:
I - quatro dentre Juízes do Trabalho Presidentes de
Juntas de Conciliação e Julgamento em exercício na atual jurisdição da 16? Região, por antigüidade e por merecimento, alternadamente;
II - um dentre integrantes do Ministério Público do Trabalho, com mais de dez anos de carreira;
III - um dentre advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional.
§ I? O Tribunal Regional do Trabalho da 16? Região, ao
elaborar a lista tríplice, visando ao preenchimento, por mereciCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set.lout. 1991.
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mento, de vaga de Juiz Togado reservada a magistrado de carreira, que será encaminhada ao Poder Executivo, observará a
exigência do exercício da Presidência de Junta por dois anos e
estarem os candidatos na primeira quinta parte da lista de antigüidade. Sendo insuficiente o número de Juízes nestas condiçôes para elaboração de lista tríplice completa, aos lugares remanescentes concorrerão os demais Juízes Presidentes de Juntas.
§ 2? A lista sêxtupla reservada a advogado militante será
elaborada pela Seccional da OAB do Estado do Piauí.
§ 3? A lista sêxtupla correspondente ao Ministério Público
do Trabalho será elaborada sob a responsabilidade do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, a ela concorrendo integrantes
do Ministério Público do Trabalho de todo o País.
§ 4? Ao Tribunal Regional do Trabalho da 16? Região compete a elaboração das listas tríplices correspondentes às vagas
reservadas ao Ministério Público do Trabalho e advogado militante.
Art. 4? Os Juízes Classistas serão nomeados pelo Presidente da República, na forma prevista no art. 684 da Consolidação das Leis do Trabalho e inciso III do parágrafo único do art.
115 da Constituição Federal, dentre nomes constantes de listas
tríplices, organizadas pelas diretorias das federaçôes e dos sindicatos, ínorganizados em federações, com base territorial no
Estado do Piauí.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 16? Região, dentro de dez dias contados da publicação desta lei, convocará, por edital, as associações sindicais
mencionadas neste artigo, para que apresentem, no prazo de
trinta dias, listas tríplices, que serão encaminhadas pelo Tribunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo.
Art. 5? Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que
tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre o território da 22~ Região poderão optar por sua permanência no
Quadro da 16? Região.
§ I? A opção prevista neste artigo será manifestada por
escrito, dentro de trinta dias contados da publicação desta lei,
ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16? Região e
terá caráter irretratável.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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§ 2?

Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que op-

tarem pela 16~ Região permanecerão servindo na região desmembrada, garantidos os seus direitos à remoção e promoção, à

medida que ocorrerem vagas no quadro da 16? Região, observados os critérios legais de preenchimento. Até a instalação oficial
do Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região, é permitida a
permuta com Juiz Presidente de Junta em exercício no Estado
do Maranhão.
§ 3? Os Juízes do Trabalho Substitutos da 16~ Região, no
prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, poderão
optar por ingressar no Quadro de Juízes do Trabalho Substitutos da 22~ Região, ocupando as vagas criadas no art. 13 desta
lei.
§ 4? Na hipótese de ocorrência de vaga de Juiz Presidente
de Junta na Região desmembrada, no período compreendido entre a vigência desta lei e a instalação do novo Tribunal, o preenchimento será feito mediante promoção de Juiz do Trabalho
Substituto que integre os quadros da 16~ e da 22~ Regiões, observada a legislação em vigor.

Art. 6? O Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região terá a mesma competência atribuída aos Tribunais do Trabalho
pela legislação em vigor.
Art. 7? Todos os Juízes Togados e Classistas e respectivos suplentes tomarão posse conjuntamente, independentemente
da data da nomeação, perante o Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão preparatória de instalação
do novo Tribunal, a se realizar na sede da Corte Regional, no
dia anterior à data designada para instalação oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região.
§ I? Após a posse conjunta a que se refere o caput deste
artigo, na mesma sessão preparatória de instalação os Juízes integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região elegerão, em escrutínio secreto, sob a presidência do Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, os Juízes Presidente
e Vice-Presidente da Corte para o primeiro biênio, observadas
as recomendações da Lei Orgânica da Magistratura Nacional ou
do Estatuto da Magistratura, a que se refere o art. 93 da Constituição Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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§ 2? Na impossibilidade de algum dos Juízes tomar posse
na data prevista, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por
mais trinta, para fazê-lo, sob pena de perda do direito.
§ 3? A sessão preparatória e a sessão solene de instalação
serão realizadas com a presença dos Juízes que tomarem posse
no dia designado. Ausente O Juiz Classista titular, o respectivo
suplente assumirá o lugar.
§ 4? Na sessão solene de instalação do Tribunal Regional
do Trabalho, o Ministro Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho empossará os Juízes eleitos Presidente e Vice-Presidente da Corte.

Art. 8? O novo Tribunal aprovará o respectivo regimento
interno dentro de trinta dias contados da data de sua instalação.
§ I? Publicado o regimento interno nos trinta dias subseqüentes é assegurado aos Juízes Togados dos dois Tribunais
Regionais de que trata esta lei, oriundos da mesma categoria,
permutarem entre si, desde que o requerimento conjunto seja
apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo acima referido.
§ 2? A permuta só terá eficácia se homologada pelo Pleno
dos dois Tribunais Regionais devendo as certidões das resoluções administrativas ser remetidas ao Tribunal Superior do
Trabalho para fins de registro. Homologada a permuta, esta terá caráter irretratável.
'
§ 3? A antigüidade do Juiz na composição do Tribunal que
vier a integrar, na forma prevista no § I? deste artigo, será definida pelo regimento interno.

Art. 9? Até a data de instalação do Tribunal Regional do
Trabalho da 22~ Região, fica mantida a atual competência do
Tribunal Regional do Trabalho da 16~ Região.
§ I? Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16~ Região remeter-lhe-á todos os processos oriundos do território sob
jurisdição do novo Tribunal, que não tenham recebido visto do
Relator.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.ll:2033-2246, set./out, 1991'.
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§ 2? Os processos que já tenham recebido visto do Relator
serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16~ Região.
§ 3?

A competência para o julgamento das ações reSClSOrias pertinentes a litígios oriundos do Estado do Piauí, decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16~ Região com trânsito em julgado, será do Tribunal Regional do Trabalho da 22~
Região, salvo as de competência do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas
no Estado do Piauí ficam transferidas, com os respectivos servidores e acervo material, para o Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de Juízes de carreira, Juízes Classistas e servidores.
§ I? Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regional
do Trabalho. da 16~ Região, a que se refere este artigo, ficam
transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região.
§ 2? Os Juízes de carreira, Juízes Classistas e servidores
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber vencimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16~
Região, até que o orçamento consigne ao Tribunal criado por esta lei os recursos necessários ao respectivo pagamento.
§ 3? A investidura no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas outras formas legais de provimento de
cargos e as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração.
Art. 11. São criados no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 22~ Região com retribuição pecuniária
prevista na legislação em vigor, seis cargos de Juiz Togado e
dois de Juízes Classistas.
Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou criados
na forma do art. 11 desta lei, são criados, no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 22~ Região, com vencimentos e vantagens fixados pela legislação em vigor, oito cargos de Juiz do Trabalho Substituto, os
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.I):2033-2246. set.lout. 1991.
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cargos em comissão constantes do Anexo I, os cargos efetivos
constantes do Anexo II e a Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete, integrada por funções de Chefia e Assistência, constantes do Anexo III desta lei.
§ I? Os, cargos e as funções constantes, respectivamente
dos Anexos I e III desta lei serão providos após a instalação do
Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região, com sede em Teresina, no Estado do Piauí, nos termos da legislação em vigor.
§ 2? Os valores das funções da Tabela de Gratificação de
Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Trabalho
da 22~ Região são idênticos aos da mesma Tabela do Tribunal
Superior do Trabalho.
§ 3? Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da 22~
Região estabelecerá as atribuições das funções constantes do
Anexo III desta lei.
Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região,
dentro do prazo de noventa dias contados da instalação, abrirá
concurso público de provas e títulos para preenchimento das
vagas de Juiz do Trabalho substituto, depois de satisfeito o disposto no art. 5? desta lei.
Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas Juntas de
Conciliação e Julgamento, com jurisdição no território da 22~
Região da Justiça do Trabalho, poderão permanecer no Quadro
de Pessoal da 16~ Região, mediante opção escrita e irretratável,
manifestada ao Presidente do Tribunal respectivo, dentro do
prazo de trinta dias contados da publicação desta lei.
Art. 15. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante ato do Presidente, tomar todas as medidas de natureza
administrativa para instalação e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região.
Art. 16. As despesas iniciais de organização, instalação e
funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região
correrão à conta dos recursos orçamentários já consignados ao
Tribunal Superior do Trabalho pela Lei n? 8.175111, de 31 de janeiro de 1991, Programa de Trabalho 02.004.0013.5461- Instalação de Tribunais Regionais do Trabalho.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):79, jan./fev. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2ü33-2246, set./out. 1991.
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Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para funções de gabinete, cargos em comissão ou funções grat.ificadas da administração do Tribunal, parentes consangüíneos ou
afins, até o terceiro grau, de Juízes em atividade ou aposentados há menos de cinco anos, exceto se integrantes do quadro
funcional mediante concurso público.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

ANEXO I
Lei n? 8.221, de 5 de setembro de 1991
Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria (Estado do Piauí)
Cargos em Comissão
Grupo

Número

Direção e

01

Assessoramento

01

Superiores
- código

01
01
01
08
08
03

TRT-22~-DAS-I00

01

Denominação

Diretor-Geral da Secretaria
Secretario-Geral da Presidência
Secretário do Tribunal Pleno
Diretor da Secretaria Administrativa
Diretor da Secretaria Judiciária
Diretor de Serviço
Assessor de Juiz - Bacharel em Direito
Assessor
Secretário da Corregedoria

Código
TRT·22~·DAS-101.6

TRT·22?·DAS·I01.6
TRT-22~-DAS-102.5

TRT-22~-DAS-I01.5
TRT-22~-DAS-101.5
TRT-22~-DAS-101.4
TRT-22~-DAS-I02.5
TRT-22~-DAS-I02.5

TRT-22?-DAS-I01.5

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.11:2ú33-2246, set./out. 1991.
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ANEXO II
Lei n:' 8.221, de 5 de setembro de 1991
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 22? Região (Estado do Piauí)
Grupo

Atividades de Apoio Judiciário
Código TRT·22.'·AJ·020

Categorias Funcionais

Técnico Judiciário

Número

42

Código

TRT·22~·AJ.021

(Nível Superior)
Oficial de JustiçaAvaliador

Auxiliar Judiciário

07

62

TRT·22~·AJ·027

Atendenta Judiciário

Outras Atividades deNível
Superior - Código

Médico

15

30

02

A
N8·10 a NS·15
B
NS·16 a NS·21
Especial NS·22 a N8·25

TRT·22~·AJ·023

A

A
B
Especial

NI·24 a NI·27
NI·28 a NI·31
NI·32 a NI'35

TRT·22~·AJ.025

A

(Nível Intermediaria)

B
Especial

NI·24 a NI·27
NI·28 a Nl·31
NI·32 a NI·35

TRT-22~-NS-90l

NS·OS a Ns-n
NS·12 a NS-16
NS·17 a NS-2l
C
NS-22
a NS-25
Especial

(Nivel Superior)

OI

TRT-22~-NS·909

[Nível Superior)

Contador

07

TRT-22~-NS-924

(Nivel Superior)

Engenheiro

OI

TRT-22~·NS·9l6

(Nível Superior]

Bibliotecário

02

NI·24 a NI·27
NI·28 a NI·31
B
Especial NI·32 a NI·3.J

(Nível Intermediário]

TRT·22~·AJ.024

TRf.22~-NS-900

Odontólogo

NS·I0 a NS'lS
NS·16 a NS·21
B
Especial N8·22 a NS·25

A

(Nível Superior)

(Nível Intermediário)
Agente de Segurança Judiciária

Classes e Referências

TRT·22~-NS·932

(Nível Superior)

A
B

NS·05 a NS-ll
A
NS-12 a NS-16
B
NS-17 a NS·21
C
Especial NS-22 a NS·25
A
B
C
Especial

NS·05 a Ns-n
NS-12 a NS-16
NS·17 a NS-21
NS-22 a NS-25

NS·05 a NS·n
A
NS-12 a NS-16
B
NS-17 a NS·21
C
Especial NS-22 a NS-25
NS-05 a Ns-n
A
NS-12 a NS-16
B
NS-17 a NS-21
C
Especial NS-22 a NS-25
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Grupo

Outras Atividades deNível
Medio - Código

Categorias Funcionais

Auxiliar de Enfermagem

Número

03

Código

TRT·22~·NM-lOOl

(Nível Intermediâriol

TRT·22~·NM·l000

Telefonista

03

TRT·22~·NM·1044

(Nível Auxiliarl
Auxiliar Operacional deServiços
Diversos - Areade Limpeza
e Conservação
Agente de Vigilância

I'

TRT·22~·NM·1OO6

08

TRT-22~-NM·1045

lNivel Auxiliar)

INível Auxiliar)
Artesanato
Código TRT·22~·ART·700

Artífice de Mecânica

02

TRT·22~·ART·702

INivel Auxiliar
e Intermediário)

Artiftce deEletricidade
e Comunicações

02

Artífice deCarpintaria
e Marcenaria

02

Artifice deArtes Gráficas

02

TRT·22~·ART·703

INivel Auxiliar
e Intermediário)

TRT·22~·ART·704

(Nível Auxiliar
e Intermediário)

TRT·22~·ART·706

(Nivel Auxiliar
e Intermediário)

Cla~5es e Referências

NI-I7 a NI·2,3

A
B
Especial

NI·24 a NI·zg
NI·30 a NI·32

NA·1)4 a NA·1I
A
NA·12 a NA·16
B
Especial NA-I7 a NA·19
A
B

NA·03 a NA·Q4
NA.05aNA·1l

A
NA·i2 a NA-18
B
NA'19 a NA·22
Especial NA·23 a NA·26

Artífice NA-07 a NA'12
Artífice Especializado
NJ.13 a NI·16
Contramestre
Nl-l7 a NI·Z2
NI·23 a NI·2'1
Mestre
Especial NI·28 a NI·&l

Artifice NA·07 a NA·12
Artífice Especializado
NI·13 a NI·16
Contramestre
NI·17 a NI·22
Mestre
NI·23 a NI·27
Especial NI·28 a NI·&l
Artífice NA·07 a NA·12
Artífice Especializado
NI·13 a NI·16
Contramestre
NI·l6 a NI·22
NI·23 a NI·27
Mestre
Especial NI·28 a NI·&l
Artífice NA·07 a NA·12
Artífice Especializado
NI·13aNI·16
Contramestre
NI·17 a NI·22
NI·23 a NI·27
Mestre
Especial NI·28 a NI·&l

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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ANEXO UI
Lei n:' 8.221, de 5 de setembro de 1991
Tribunal Regional do Trabalho da 22~ Região
Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete
(Estado do Piauí)
Gabinete

Funções

Quantidade

Presidência

Assistente Secretário
Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

01
01
02
02
01
02

Vice-Presidência

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

01
01
01
01
01

Juízes (08)

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

OS
08
08
08
08

Diretoria-Geral

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

01
02
02
01
02

Secretaria do Tribunal Pleno

Chefe de Servico
Assistente Administrativo
Assistente Chefe

01
01
03

Secretaria da Corregedoria

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Auxiliar Especializado

01
01
01
01

Secretaria Administrativa

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente Chefe
Assistente
Auxiliar Especializado

01
01
01
01
01

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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Gabinete

Funções

Quantidade

Secretaria Judiciária

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Auxiliar Especializado

01
01
01
01

Diretorias de Serviços (08)

Assistente Administrativo
Assistente Chefe

08

24

Os quadros demonstrativos da despesa mensal com pessoal e das despesas
com a instalação da 22~ Região do TRT estão publicados no DO de 6.9.1991,
pág. 18749.

LEI N? 8.222, DE 5 de setembro de 1991
Dispõesobre a Política Nacional de Salários, o salário mínimo e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. I? A política nacional de salários, respeitado o
princípio da irredutibilidade, tem por fundamento a livre negociação coletiva e reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. (Vetado)
Art. 2? Para efeitos desta lei, os trabalhadores são divididos nos seguintes grupos:
I - Grupo I: trabalhadores pertencentes a categorias com
datas-base nos meses de setembro, janeiro e maio;
II - Grupo lI: trabalhadores pertencentes a categorias
com datas-base nos meses de outubro. fevereiro e junho;
III - Grupo III: trabalhadores pertencentes a categorias
com datas-base nos meses de novembro, março e julho:
IV - Grupo IV: trabalhadores pertencentes a categorias
com datas-base nos meses de dezembro, abril e agosto.
Art. 3? É assegurado reajuste bimestral à parcela salarial
até três salários mínimos, a título de antecipação, em percenCal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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tual a ser fixado pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, no primeiro dia útil de cada bimestre, em ato publicado no Diário Oficial da União, não podendo ser inferior a 50%
(cinqüenta por cento) da variação do Indice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) do IBGE no bimestre anterior.
§ I? Os trabalhadores pertencentes aos Grupos I e lU farão jus aos reajustes bimestrais fixados nos meses de setembro,
novembro, janeiro, março, maio e julho.
§ 2? Os trabalhadores pertencentes aos Grupos U e IV farão jus aos reajustes bimestrais fixados nos meses de outubro,
dezembro, fevereiro, abril, junho e agosto.
Art. 4? A partir de janeiro de 1992, inclusive, e nos meses
mencionados nos incisos I, U, lU e IV do art. 2? desta lei, a
parcela salarial até três salários mínimos dos trabalhadores dos
respectivos grupos será reajustada pela variação acumulada do
Indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no quadrimestre anterior, deduzidas as antecipações de que trata o art. 3?
desta lei.
§ I? Excepcionalmente, sem prejuízo do disposto no artigo
anterior, a parcela salarial até três salários mínimos dos trabalhadores pertencentes ao Grupo U será reajustada, em outubro
de 1991, pela variação do INPC do mês anterior.
§ 2? Excepcionalmente, sem prejuízo do disposto no artigo
anterior, a parcela salarial até três salários mínimos dos trabalhadores pertencentes ao Grupo lU será reajustada, em novembro de 1991, pela variação acumulada do INPC do bimestre anterior, deduzida a antecipação de que trata o art. 3? desta lei.
§ 3? Excepcionalmente, sem prejuízo do disposto no artigo
anterior, a parcela salarial até três salários mínimos dos trabalhadores pertencentes ao Grupo IV será reajustada, em dezembro de 1991,pela variação acumulada do INPC no trimestre anterior, deduzida a antecipação de que trata o art. 3? desta lei.
Art. 5? (Vetado).
Art. 6? As cláusulas salariais, inclusive os aumentos
reais, ganhos de produtividade do trabalho e pisos salariais
proporcionais à extensão e à complexidade do trabalho, assim
corno as demais condições de trabalho serão fixados em contratos, convenções e acordos coletivos de trabalho, laudos arbiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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trais e sentenças normativas, observadas, dentre outros fatores,
a produtividade e a lucratividade do setor ou da empresa.
Art. 7~ Salário mínimo é a contraprestação mínima devida
e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, por dia
normal de serviço, capaz de satisfazer, em qualquer região do
País, as suas necessidades vitais básicas, bem como as de sua
família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, conforme dispõe
o inciso IV do art. 7? da Constituição Federal.
Art. 8? O valor do salário mínimo, em setembro de 1991, é
de Cr$42.000,00 mensais, Cr$1.400,OO diários e Cr$190,9091 horários.
Parágrafo único. (Vetado)
Art. 9? Compete a uma Comissão Técnica, formada por
um representante da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), um representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE),
um representante da Fundação Getúlio Vargas (FGV) um representante da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da
Universidade de São Paulo (Fipe/USP), um representante do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e um representante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social definir, no prazo de cento e oitenta dias:
I - a composição do conjunto de bens e serviços de que
trata o art. 7? desta lei e os critérios de revisão periódica desta
composição;
II - a metodologia de aferição mensal do custo dos produtos e serviços referidos no inciso anterior. a ser realizada pelo
IBGE.
§ I? A comissão de que trata este artigo será instalada no
prazo máximo de quinze dias, a partir da publicação desta lei.
§ 2? Compete às instituições mencionadas no caput deste
artigo indicar seus representantes, bem como os respectivos suplentes, sendo os mesmos nomeados pelo Presidente da República.
§ 3? Com base na proposta aprovada pela Comissão Técnica, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Congresso Nacional, dispondo sobre o valor, a composição e a metodoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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logia da aferição mensal do custo do conjunto ideal de bens e
serviços de que trata o art. 7? desta lei, assim como sobre as regras de reajuste e a sistemática de crescimento gradual do salário mínimo.
§ 4? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e
a Fundação- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerão o apoio necessário ao funcionamento da Comissão Técnica.
Art. 10. Até que entre em vigor a lei mencionada no § 3?
do artigo anterior, o salário mínimo será reajustado segundo os
seguintes critérios:
I - (Vetado)
II - no mês de janeiro de 1992, o salário mínimo será reajustado pela variação acumulada do INPC no quadrimestre anterior, acrescido cumulativamente de percentual de 4,2% (quatro inteiros e dois centésimos por cento), e deduzidas as antecipações de que trata o inciso anterior;
III - (Vetado)
Art. 11. O salário mínimo horário corresponde a 1/220 (um
duzentos e vinte avos) do valor do salário mínimo e o salário
mínimo diário a 1/30 (um trinta avos).
Parágrafo único. Para os trabalhadores que tenham por
disposição legal o máximo de jornada diária de trabalho em menos de oito horas, o salário mínimo será igual ao definido no
caput deste artigo, multiplicado por oito e dividido por aquele
máximo legal.
Art. 12. É vedada a vinculação do salário mínimo para
qualquer fim, ressalvados os valores mínimos dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
Art. 13. (Vetado)
Art. 14. (Vetado)
Art. 15. (Vetado)
Art. 16. (Vetado)
Art. 17. (Vetado)
Art. 18. (Vetado)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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Art. 19. Os valores expressos em cruzeiros nas Leis n~s
8.212(1) e 8.213(2) , de 1991, serão reajustados, para a competência
setembro de 1991, em 147,06% (cento e quarenta e sete inteiros e
seis centésimos por cento).
Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de 1? de setembro de
1991.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Antonio Magri

LEI N? 8.223, DE 6 DE SETEMBRO DE 1991
Autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que menciona ao Município de Campinas, Estado de São Peulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta eeu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? É o Poder Executivo autirizado a promover a doação ao Município de Campinas, no Estado de São Paulo, do
imóvel de propriedade da União, situado na Fazenda Taquara!,
entre as Ruas Jorge de Figueiredo, Francisco Pereira Coutinho,
Avenida Dr. Heitor Penteado e Rua Luiz Otávio, constante do
quarteirão n? 833, naquela cidade, contendo o edifício da antiga
sede da Fazenda com 980m 2 (novecentos e oitenta metros quadrados), a sede administrativa do Instituto Brasileiro do Café
(IBC), com 1.575m2 (um mil quinhentos e setenta e cinco metros quadrados), um talhão de cafeeiros, um lago artificial e
áreas livres ajardinadas com espécies ornamentais.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1545, jul./ago. 1991.
(2) Ibidem, pág. 1587.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de setembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Luiz Antônio Andrade Gonçalves
LEI N? 8.224, DE 9 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre os vencimentos -dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dá
outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso N acíonal decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O veucimeuto básico dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, a partir de I? de maio de 1991, é fixado no valor de Cr$532.423,98 (quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e três cruzeiros e noventa e oito centavos).
Art. 2? A verba de representação mensal dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal continua a corresponder ao percentual estabelecido pelo Decreto-Lei n? 2.371 (1 ) , de 18 de novembro
de 1987.
Art. 3? Aplicam-se aos Ministros aposentados e aos beneficiários dos falecidos as disposições constantes desta lei.
Art. 4? As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):21, out./dez. 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246. set.lout. 1991.
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LEI N? 8.225, DE 9 DE SETEMBRO DE 1991
Altera os valores dos vencimentos dos
cargos efetivos e comissionados da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos dos
funcionários da Secretaria do Supremo Tribunal Federal abrangidos pelo Plano de Classificação de Cargos da Lei n? 5.645 111,
de 10 de dezembro de 1970, e decorrentes da aplicação da Lei n?
7.961 121, de 21 de dezembro de 1989, passam a vigorar a partir de
I? de maio de 1991, com os valores constantes do Anexo I desta
lei.
Art. 2? A tabela de vencimentos dos cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, a partir de I? de maio de
1991, é a constante do Anexo II desta lei.
Art. 3? Aplicam-se as disposições desta lei aos proventos
dos servidores aposentados bem como aos valores das pensões
de beneficiários dos funcionários falecidos.
Art. 4? As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art. 5?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 9 de setembro de 1991; 170? da Independência
e 103? da República.
ITAMAR FRANCO

Jarbas Passarinho

(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):78, out.ldez. 1970.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.1):3079, nov.zdee. 1989.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set.Zout. 1991.1
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ANEXO I
Tabela de Vencimentos Aplicáveis aos Cargos do Sistema
de Classificação de Cargos Instituído pela Lei n? 5.645/70

Nível Superior

Referência

C"

01
02
03

112.527,35

O,

123.751,14
127.735,53
131.848,49

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25

116.150,82
119.890,69

136.093,69

140.475,56
144.998,91
149.667,41
154.486,76

159.460,93
164.595,11

169.894,89
175.365,25

181.011,72
186.840,01
192.856,14
199.065,43
2D5.475,16
212.091,30
218.920;55
225.969,53
233.245.76
240.755,99

Nível Auxiliar

Nível Intermediário

Referência

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

C,,
67.516,44
69.386,10
71.307,96

73.283,26
75.312,79
77.398,56
79.542,08
81.745,31
84.009,26
86.335,95
88.726,89

91.184,60
93.709,95
96.305,82
98.973,42
101.714,58
104.531,93

107.426,99
110.402,85
113.460,71
116.603,40
119.833,25
123.152,17
126.563,11

Referência

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

C,,
45.760,96
46.762,67
47.786,84

48.833,07
49.902,60
50.995,12
52.111,99
53.252,71
54.419,09

55.610,26
56.827,95
58.072,39

59.344,42
60.643,41
61.971,78
63.328,79

64.715,39
66.132,50
67.580,83
69.060,39
70.572,42
72.117,68
73.697,16
75.311,15
76.960,07
78.645,60
80.367,13
82.127,55
83.925,93
85.763,13

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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ANEXO II
Funções de Confiança
Direção e Assessoramento Superiores (DAS)

Nível

Vencimento

%

DAS-l
DAS-2
DAS-S
DAS-4
DAS-5

122.650,00
142.985,00
166.515,00
196.212,00
227.539,00
263.427,00

60
70
75
80
85

DAS·6

90

C,.

C,.

Representação

Retribuição

73.590,00
100.089,50
124.886,25
156.969,60
193.408,15
237.084,30

196.240,00
243.074,50
291.401,25
353.181,60
420.947,15
500.511,30

LEI N? 8.226, DE 9 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros do Superior Tríbunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais
Regionais Federais, dos Juizes Federais e
dos Juízes Federais Substitutos da Justiça
Federal, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Os vencimentos básicos dos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos Juízes Federais e dos Juízes Federais Substitutos da
Justiça Federal ficam reajustados em 30% (trinta por cento) a
partir de I? de maio de 1991.
Art. 2? Aplicam-se aos Magistrados aposentados as disposições desta lei.
Art. 3? As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Jarbas Passarinho

LEI N? 8.227, DE 9 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Juizes PresIdentes de Juntas de Conciliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos
da Justiça do Trabalho, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei: .
Art. I? Os vencimentos básicos dos Ministros do Tribunal
Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, dos Juízes Presidentes de Juntas de Conciliação e
Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos da Justiça do
Trabalho são reajustados em 30% (trinta por cento) a partir de
I? de maio de 1991.
Art. 2? Aplicam-se aos Magistrados aposentados as disposições desta lei.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.l):2033-2246, set./out. 1991.

2054
LEI N? 8.228, DE 9 DE SETEMBRO DE 1991
Altera os valores dos vencimentos dos
cargos efetivos e em comissão das Secretarias dos Tribunais Eleitorais e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos dos
servidores das Secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos
Tribunais Regionais Eleitorais, abrangidos pelo Plano de Classificação de Cargos da Lei n? 5.6450 1, de 10 de dezembro de
1970, e decorrentes da aplicação da Lei n? 7.961 121, de 21 de dezembro de 1989, passam a vigorar a partir de I? de maio de
1991, com os valores constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2? A tabela de vencimentos dos cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), das Secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, a partir de I? de maio de 1991, é a constante do
Anexo II desta lei.
Art. 3? Aplicam-se as disposições desta lei aos proventos
dos servidores aposentados, bem como aos valores das pensões
de beneficiários dos servidores falecidos.
Art. 4? As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1991; 170? da Independência
e 103? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho

(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):78, out./dez. 1970.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.l):3ü79, nov./dez. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2D33-2246. set./out. 1991.
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ANEXO I
Tabela de Vencimentos Aplicáveis aos Cargos do Sistema
de Classificação de Cargos instituído pela Lei n? 5.645/70
Nível Superior

Referência

C"

Referência

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

112.527,35
116.150,82
119.890,69

11

154.486,76
159.460,93

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

123.751,14
127.735,53
131.848,49
136.093,69

140.475,56
144.998,91

149.667,41

Nível Auxiliar

Nível Intermediário

164.595,11
169.894,89
175.365,25

24

181.011,72
186.840,01
192.856,14
199.065,43
205.475,16
212.091,30
218.920,55
225.969,53
233.245,76
240.755,99

27
28
29

25
26

30
31
32
33
34
35

C,,
67.516,44
69.386,10

71.307,96
73.283,26
75.312,79

77.398,56
79.542,08
81.745,31

84.009,26
86.335,95
88.726,89

91.184,60
93.709,95
96.305,82

98.973,42
101.714,58
104.531,93
107.426,99
110.402,85
113.460,71
116.603,40
119.833,25
123.152,17
126.563,11

Referência

03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17
18
i
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

C,,
45.760,96
46.762,67
47.786,84
48.833,07

49.902,60
50.995,12
52.111,99

53.252,71
54.419,09
55.610,26
56.827,95
58.072,39

59.344,42
60.643,41
61.971,78

63.328,79
64.715,39
66.132,50
67.580,83
69.060,39
70.572,42
72.117,68
73.697,16
75.311,15
76.960,07
78.645,60
80.367,13
82.127,55
83.925,93
85.763,13

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2ü33-2246, set.lout. 1991.
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ANEXO II
Funções de Confiança
Direção e Assessoramento Superiores (DAS)

Nível

Vencimento

%

DAS-l
DAS-Z
DAS-3
DAS-4

122.650,00
142.985,00
166.515,00
196.212,00
227.539,00
263.427,00

60
70
75
80
85
90

DAS-fi

DAS-G

C"

C,,

Representação

Retribuição

73.590,00
100.089,50
124.886,25
156.969,60
193.408,15
237.084,30

196.240,00
243.074,50
291.401,25
353.181,60
420.947,15
500.511,30

LEI N? 8.229, DE 9 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros do Superior Tribunal Militar e dos Juízes da Justiça Militar Federal, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Os vencimentos básicos dos Ministros do Superior
Tribunal Militar e dos Juízes da Justiça Militar Federal são
reajustados em 30% (trinta por cento) a partir de I? de maio de
1991.
Art. 2? A verba de representação mensal dos Magistrados
de que trata esta lei continua a corresponder aos percentuais
estabelecidos pelo Decreto-Lei n? 2.371 111, de 18 de novembro de
1987.
Art. 3? Aplicam-se aos Magistrados aposentados e aos beneficiários dos falecidos as disposições constantes desta lei.
Art. 4? As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
(1) Coleçeo das Leis. Brasília, (7):21, out.ldez. 1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033·2246, set.lout. 1991.
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Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6t? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho
LEI N? 8.230, DE 9 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre os vencimentos dos Membros do Ministério Público da União e dá
outras providências.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? O vencimento básico dos Membros do Ministério
Público da União, a partir de 1? de maio de 1991, é o constante
no anexo desta lei.
Art. 2? A verba de representação mensal dos Membros
do Ministério Público da União continua a corresponder ao percentual estabelecido no anexo da Lei n? 7.725 111, de 6 de janeiro
de 1989.
Art. 3? Aplicam-se aos Membros aposentados do Ministério Público da União e aos beneficiários dos falecidos as disposições constantes desta lei.
Art. 4? As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181 (1) :22, jan.lfev. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033·2246, set.lout. 1991.
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Descriçãodos Cargos

Vencimento

Procurador-Geral da Justiça do
Trabalho
Procurador-Geral da Justiça
Militar
Procurador-Geral da Justiça do
Distrito Federal e Territórios
Subprocurador-Geral da República
498.774,14
11
Ministério Público do Trabalho: Subprocurador-Geral. Ministério Público Militar: Subprocurador-Geral.
Ministério
Público do Distrito Federal e
Territórios: Procurador de Justiça.
483.813,02
111 - Ministério Público Federal: Procurador da República de l~ Categoria. Ministério Público do
Trabalho: Procurador do Trabalho de 1~ Categoria. Ministério Público Militar: Procurador
de 1~ Categoria. Ministério PÚblico do Distrito Federal e Territórios: Promotor de Justiça.
468.852,80
IV - Ministério Público Federal: Procurador da República de 2~ Categoria. Ministério Público do
Trabalho: Procurador do Trabalho de 2~ Categoria. Minisr.srio Público Militar: Procurador
de 2~ Categoria. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: Promotor de Justiça
Substituto
448.896,64

%

Representação

Total

200

997.548,28

1.496.322,42

195

943.436,55

1.427.250,17

190

890.820,32

1.359.673,12

185

830.458,78

1.279.355,42

LEI N? 8.231, DE 9 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Membros da Defensoria-deOfício da Justiça Militar, e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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Art. I? Os vencimentos básicos dos Membros da Defensoria-de-Ofício da Justiça Militar são reajustados em 30% (trinta
por cento) a partir de I? de maio de 1991.
Art. 2? Aplicam-se aos Membros da Defensoria-de-Ofício
da Justiça Militar aposentados e aos beneficiários dos falecidos
as disposições constantes desta lei.
Art. 3? As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho

LEI N? 8.232, DE 9 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, dos Juízes de Direito e dos
Juízes de Direito Substituto e dá outras
providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Os vencimentos básicos dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos
Juízes de Direito e dos Juízes de Direito Substituto são reajustados em 30% (trinta por cento) a partir de I? de maio de 1991.
Art. 2?
Aplicam-se aos Magistrados aposentados as disposições desta lei.
Art. 3? As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set.lout. 1991.
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Art. 5? Rev ogam -se as d is pos içôes em co ntrário.
Brasília , 9 de setembro de 1991; 170? da Indep en dên cia e
103? da Rep ú blica .
ITAMAR FRANCO
J arbas Passarinho

LEI N? 8.233, DE 10 DE SE T EMBRO DE 1991
Cria o Tr ib unal Regional do Tr abalho
da 20~ Região .

O VICE -P RESI DENT E DA REPÚBLICA no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REP ÚBLICA
F aço saber qu e o Congresso N acional decreta e eu sanciono
a s eguinte lei:
Art . I? E criado o Tribu nal Region al do Trabalho da 20~
Região, que terá sede em Ar aca ju (S E), com juri sdiçã o em tod o
o território do E stado de S er gipe.
A rt. 2? O T r ibunal Regional do Trabalho da 20~ Região se rá composto de oito J uíze s , com vencimentos e va ntagens prev istos n a legislação em v igor , sendo seis T ogados , de investidu ra vi talícia, e doi s Classis tas, de investi dura te mporária, represent antes dos empregadores e dos emp regados .
P ar á grafo único. Haverá um suplente para cada Juiz Cla s sista.
Art. 3? Os Juízes Togados serão nomeados pelo Pres id ente da Rep ública, sendo:
I - qu atro den t r e J uízes do Trabalho Pres id entes de
Junt as de Concili a çã o e J ul ga mento em exercício n a atual juris dição d a 5~ Re gi ão, por antigüidade e por merecime nto, alternadamente ;
I! - um den t re integra ntes do Ministério Público d o Trabalho, com mai s de de z anos de carreir a :
lI! - um dentre advogados de notório saber jurídico e de
reputaç ã o ilibada, com mais de de z anos de efet iv a atividade
profis si onal.
Col. Le is Rep . Fed. Br as il , Bras ília. 183(5. t .l ):2033-2246. set./out . 1991.
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§ I? O Tribunal Regional do Trabalho da 5~ Região, ao
elaborar a li st a tríplice, v isa ndo ao preen chimento, por me reci mento, de vaga de Juiz Togado reservada a magi strado de carre ira, qu e será encami nhada ao Poder Executivo , observará a
exigência do exercício da P residên cia de J unta po r dois anos e
estarem os candidatos na primeira qu int a parte da li sta de antigü idad e. S en do insuficiente o nú mero de Juízes nestas condições par a elaboração de li sta t ríplice completa, a os lu gares remanescentes concorre r ão os demais J uízes Pres id entes de J untas.
§ 2? A lista sêxtupl a r es er v ada a advogado mil itante ser á
elaborada pe la Seccion al da OAB do Estado de Sergipe.
§ 3? A li st a sêxtupla correspondente ao Min istério P úblico
do Trabalho será elaborada sob a responsab ili dade do P rocurador-Geral da Justiça do Tr abalho. a ela concor re ndo integr a ntes d o Min is téri o P úblico do Tra balho de todo o P a ís .
§ 4? Ao Tribunal Regional do T rabalho da 5~ Região compete a elaboração d as lista s t rí plices co rres po ndentes às vaga s
reservada s ao Ministério P úblico do Trabalho e advogado m il it ante .
Art . 4? Os Juízes Class istas serão nomea dos pe lo Presidente da República , na forma prev ista no art. 684 da C onsoli d ação d as Lei s do Trabalho e in ciso III do p arágr afo único do art.
115 da C ons ti tuição Federal, dentre nom es con sta ntes de listas
t ríplices organ izada s pelas diretorias das F ederações, e dos Sindicatos , inorgani zarlos em Federações com bas e territorial no
Estad o de Sergipe.
P ará gr afo único. O Presidente d o Tri bunal Regional do
Trabalho da 5~ Região, dentro de dez dias , contados da publicação des t a le i, conv oc ar á , por edital, as entidades s indicais mencion adas neste artigo , para que apr es entem, no prazo de trinta
d ia s, li sta s t r íplices , q ue serão encam inhadas pel o Tri b unal Super ior do Trabalho ao Poder Executivo.
Art. 5? Os Juízes do Trabalho Presiden te s de Juntas que
tenham, na d ata da publicação desta lei, jurisdição sobre o território da 20~ Regi ão poderão optar por s ua permanê nc ia no
quad ro d a 5~ Região.
§ I? A opção prevista nes te artigo s erá manifest ada por
escrito, dent ro de t r inta dia s co ntados da publicação d esta lei,
CoI. Lei s Rep . Fed . Bras il . Brasília. 18315, t .l) :2033·2246, set ./out . 1991.
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ao P reside nte do T ri bu nal Region al do T r abalho da 5~ Região e
terá car áter irretrat áv el.
.
§ 2? Os Juízes do Trab alho Presi dentes de J unt as que op tarem p el a 5~ Região pe rmanecerão ser vindo na Região desmembrada, garanti dos os seus dir eitos à remoção e promoção. à medi da que ocorrerem vagas no quadro da 5~ Região, observados
os cr itérios legai s de preenchimento. Até a instalação ofi cial do
Tribunal Region al do Trabalho da 20~ Região, é permitida a permuta com J uiz Pres iden t e de J unta em exe rcício no Estado da
Bah ia .
§ 3? Os Juízes do Trabalh o Substitutos da 5~ Re gião, no
prazo de t r in ta di a s co ntados d a public ação desta le i, poderão
opt ar por ingressar no quadro de Juízes do T rab a lho S ubst itutos da 20~ Região, ocupando as vagas criadas no art. 12 desta
lei.
§ 4? Na hi pó tese de ocorrência de vaga de J uiz P r es idente
de Junt a na Região desmembrada, no pe ríodo compreendido ent re a vigên ci a des t a lei e a instalação do no vo T ri bun al, o preen chiment o será feito mediante promoção de Juiz do Trabalho
Su bstituto q ue integr e os q uadros da 5~ e da 20~ Regiões , obser vada a legisl ação em vigor.
Art . 6? O Tribunal Region al do T r abalh o da 20~ Região terá
a mesma competê ncia at r ibuída aos Tr ibuna is do Trabalho pela
legislação em vigor .
Art. 7? Todos os Juízes Togados e C lassistas e respectivos s up lent es tom arão po sse conjuntamente, indep endentem ente
da data d a nomeação, perante o Ministro Presidente do Tr ibunal S uper ior do Trabalho em s essão preparat ória de inst al ação
do novo Tribu nal , a se real izar na sede da Corte Regional, no
dia anterior à d ata designada p ara inst alaçã o oficial do Tribunal Regional do Trabalho d a 2~ Regiã o.
§ I ? Após a pos se conjunt a a que se r efere o cap ut deste
artigo , na mesma sessão preparatória de instalação os Juízes integrantes do T r ibunal Region al do Trabal ho da 20 ~ Regi ão ele gerão, em es crutínio se creto. so b a presidên cia do Ministro Pr esidente do Tribunal Superior do T r abalho, os Juízes Presiden t e e
Vic e-Presidente da Corte pa ra o primeiro biênio, o bservadas as
recomendações d a Le i Orgãnica da Magistratura Nacional ou do
Estatuto da M agist r at ura , a que se refere o art. 93 da Co nstituição Federal.
Col. Lei s Rep . Fe d . Bra sil, Brasília, 183(5, t .I) :2033·2246, set.lou t. 1991.
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§ 2? N a impos sibilidade de algum dos Juizes tom ar posse
na data prevista, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por
mais t rinta, para fa z ê-lo , sob pe na de pe r da do direito .
§ 3? A sessão prep aratória e a sessão so lene de inst al ação
serão re alízadas com a pr esença dos Juizes que tomarem posse
no di a designado. Ausente o Juiz cla s s is ta ti tular, o respectiv o
suple nte assumirá o lugar.
§ 4? N a s essão solene de instalação do Tribunal Re gional
do Trabalho, o Ministro Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho em pos sará os J uizes ele itos Presiden te e Vic ePresiden t e da Corte.
Art. 8? O novo Tribunal aprovará o respect iv o regimento
interno dentro de t r inta dias contados d a data de sua in stalação.
§ I ? Publicado o regimento in terno nos trinda di a s s ub se·
qüentes , é a ssegurado a os Juizes To gados dos dois Tribunais
Regio nais de qu e t rata esta lei, or iun d os da mesma categor ia,
permutar em entre s i, desde que o req uerimento co njunto seja
apresentado em amb a s as C ortes dentro do prazo acima referido.
§ 2? A permuta só terá eficác ia se homologada pelo Pleno
dos dois T r ibunai s Regionai s, devendo as certidões d as resoluções ad mi nis t r ativas ser remetidas a o T r ibunal Superior do
Trabalho para fin s de re gistro. H om ologada a permuta , esta terá caráter irret ratável .
§ 3? A ant igü idade do Juiz n a composição do Tribunal que
vier a integrar, na forma prevista no § I? deste artigo , se r á defi·
nid a pelo regimento interno.
Art. 9? Até a data de in stalação do Tribunal Region al do
Tr a balh o da 20 ~ Região, é mantida a at ual competência do Tribunal Re gion al do Tra balho da 5~ Região.
§ I? Inst al ado o Tr ibunal Region al do Trabalho d a 20~ Região, o P r esiden te d o Tribunal Regional do Trabalho da 5~ Re·
gião remet er -lhe-á todos os process os oriundo s do territ ório sob
jurisd i çâo do novo Tribunal, que não tenham recebido vis to do
Relator .
§ 2? Os processos qu e já tenham recebido visto do Relator
serão julgados pelo Tribunal Regional do Tra balho da 5~ Regi ão .
Col. Leis Re p . F ed . Brasil , Bra síli a, 183(5. t . l) :2033-2246, se t .lout . 1991.
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§ 3~ A competência para o julgamento das ações rescisórias pertinentes a litígios oriundos do Estado de Sergipe, decididos pelo Tríbunal Regional do Trabalho da 5~ Região com trãnsito em julgado, será do Tribunal Regional do Trabalho da 20~
Região, salvo as de competência do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas
no Estado de Sergipe são transferidas, com os respectivos servi dores e acervo material, para o Tribunal Regional do Trabalho da 20~ Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de Juízes de carreira, Juízes Classistas e servidores.
§ 1~ Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regional
do Trabalho da 5~ Região, a que se refere este artigo, são transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 20~ Região.
§ 2~ Os Juízes de carreira, Juízes Classistas e servidores
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber vencimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5~
Região, até que o orçamento consigne ao Tribunal criado por esta lei os recursos necessários ao respectivo pagamento.
§ 3~ A investidura no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 20~ Região depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas outras formas legais de provimento de
cargos e as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração.
Art. 11. São criados no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 20". Região, com retribuição prevista
na legislação em vigor, seis cargos de Juiz Togado e dois de
Juiz Classista.
Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou criados
na forma do art. 11 desta lei, são criados, no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 20~ Região, com vencimentos e vantagens fixados pela legislação em vigor, oito cargos de Juiz do Trabalho Substituto, os
cargos em comissão constantes do Anexo I, os cargos efetivos
constantes do Anexo II e a Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete, integrada por funções de Chefia e Assistência, constantes do Anexo III desta lei.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1l:2033-2246, set./out. 1991.
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§ I? Os cargos e as funções constantes, respectivamente,
dos Anexos I e III desta lei serão providos após a instalação do
Tribunal Regional do Trabalho da 20~ Região, com sede em Aracaju, no Estado de Sergipe, nos termos da legislação em vigor.
§ 2? Os valores das funções da Tabela de Gratificação de
Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Trabalho
da 20~ Região são idênticos aos da mesma Tabela do Tribunal
Superior do Trabalho.
§ 3? Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da 20~
Região estabelecerá as atribuições das funções constantes do
Anexo III desta lei.

Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 20? Região,
dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação, abrirá
concurso público de provas e títulos para preenchimento das
vagas de Juiz do Trabalho Substituto, depois de satisfeito o
disposto no art. 5? desta lei.
Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas Juntas de
Conciliação e Julgamento com jurisdição no território da 20~
Região da Justiça do Trabalho poderão permanecer no quadro
de pessoal da 5~ Região, mediante opção escrita e irretratável,
manifestada ao Presidente do Tribunal respectivo, dentro do
prazo de trinta dias contados da publicação desta lei.
Art. 15. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante ato do Presidente, tomar as medidas de natureza administrativa para instalação e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 20? Região.
Art. 16. As despesas iniciais de organização, instalação e
funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 20? Região
correrão à conta dos recursos orçamentários já consignados ao
Tribunal Superior do Trabalho pela Lei n? 8.175(11, de 31 de janeiro de 1991, Programa de Trabalho 02.004.0013.5461 - Instalação de Tribunais Regionais do Trabalho.
Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para funções de gabinete, cargos em comissão ou funções gratificadas da administração do Tribunal, parentes consangüíneos ou
afins, até o terceiro grau, de Juízes em atividade ou aposenta(l) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):79, jan./fev. 1991

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033·2246, set./out. 1991.
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dos há menos de cinco anos, exceto se integrantes do quadro
funcional mediante concurso público.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho
ANEXO I
Tribunal Regional do Trabalho da 20? Região
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
(Estado de Sergipe)
Cargos em Comissão
Grupo
Direção e

Assessoramento
- Código
TRT-20~-DAS·IOO

Numero
01
01
01
01
01
08
08
03
01

Denominação

Código

Diretor-Geral da Secretaria
Secretário-Geral da Presidência
Secretário do Tribunal Pleno
Diretor da Secretaria Administrativa
Diretor da Secretaria Judiciária
Diretor de Serviço
Assessor de Juiz - Bacharel em Direito
Assessor
Secretário da Corregedoria

TRT-20~-DAS-101.6
TRT-20~-DAS-101.6
TRT-20~-DAS-102.5
TRT-20~-DAS-101.5
TRT-20~-DAS-I01.5
TRT-20~-DAS-101.4
TRT-20~-DAS-102.5

TRT-20~-DAS-102.5

TRT-20?-DAS-I01.5

ANEXO II
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 20? Região (Estado de Sergipe)
Grupo
Atividades de Apoio Judiciário
Código ~ TRT·20~·AJ-020

Categorias Funcionais
Técnico Judiciário

Oficial de JustiçaAvaliador

Número

Código

"

TRT·20~·AJ·021

07

TRT·20~·AJ·027

(Nível Superior]

(Nível Superior]

Classes e Referências
A
NS·l0a NS·15
B
NS·16 a NS·21
Especial NS·22 a NS·25
A
NS·l0a NS·IS
B
NS·16 a NS·21
Especial NS·22 a NS·25
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Grupo

Categorias Funcionais
Auxiliar Judiciário

Número
62

Código

TRNO:·AJ023
(Nível Intermediáriol

Agente de Segurança Judlciâria

15

TRT·20~·AJ·024

[Nivel lnterrnediáriol
Atendente Judiciário

30

TRT·20~·AJ·025

(Nível Intermediário]
Outras Atividades de Nível
Superior - Código

Médico

02

TRT·20:·NS·9Ol
(Nível Superior)

NI·24 a NI·21
A
NI·2S a Nr·3I
B
Especial NI·32 a Nr·35
NI·24 a NU?
A
NI·28 a NI·31
B
Especial NI·32 a NJ.35
N8·05 a NS·l1
A
NS·12 a N8·16
B

OI

TRNO:·NS·909
(Nivel Superior)

A
B
C
Especial

N8·05 a NS·l1
N8'12 a N8·16
N8'17 a NS·21
N8·22 a NS·2.f)

Contador

07

TRT·20~·NS·924

A
B
C
Especial

NS·05 a N8·11
NS·12 a NS·16
NS·17 a NS·21
NS·22 a NS·25

A
B
C
Especial

NS'05 a NS·H
NS·12 a NS·16
NS·17 a NS·21
NS·22 a NS·25

A
B
C
Especial

NS·05 a NS'1l
NS·12 a NS·16
NS·17 a NS·21
NS·22 a NS·25

A
B
Especial

NI·17 a NI·2S
NI·24 a NI-29
NI·SO a NI·S2

Engenheiro

OI

TRr.20~·NS·916

INível Superior)

Bibliotecário

02

TRT·20~·NS·!lS2

INível Superior)

Auxiliar de Enfermagem

03

TRT·20~·NM·lOOI

INivellntermediáriol

TRT·20~·NM·l000

Telefonista

03

INível Auxiliarl

NA·04 a NA·H
A
NA·12 a NA·16
B
Especial-NA·l7 a NA19

l'RT·20~·NM·l044

NA·OS a NA'04
NA·OS a NA-ll

Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos - Areade Limpeza
e Conservação

19

TRT·20~·NM·lOO6
(Nível Auxiliar)

A
B

Agente de Vigilância

03

TRf.20~·NM·l045

NA·I2 a NA·18
A
NA-l9 aNM2
B
Especial NMSaNM6

(Nível Auxiliar)

TRT·20~·ART·700

NI·24 a NJ·27
NI.28 a Nr·3I
NI·32 a Nr·3ó

Odcntólogo

[Nivel Superior)

Artesanato - Código

A
B
Especial

NS·17 a NS·21
C
Especial NS·22 a N8·25

TRT·20~·NS·900

Outras Atividades de Nível
Médio - Código

Classes e Referências

Artífice de Mecânica

02

TRT·20~·ART·702

INivel Auxiliar
e Intermediário)

Artífice NA·07 a NA-12
Artífice Especializado
NH3 a NI·16
Contramestre
NI'17 a NI·22
Nl·23 a NI·27
Mestre
Especial NI·28 a Nl·30
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Grupo

Categorias Funcionais

Número

Artífice de Eletricidade
e Comunicações

02

Artífice de Carpintaria

02

TRNO~·ART·703

(Nível Auxiliar
e Interrnediériol

e Marcenaria

Artífice de ArtesGráficas

Código

TRT·20~·ART·704

INivel Auxiliar
e Intermediário)

02

TRT-20~·ART·706

INível Auxiliar
e Intermediáriol

Classes e Referências
Artífice NA·07 a NA·12
Artífice Especializado
NI·13aNI·16
Contramestre
Nr·I7 a NI·22
NI·23 a NI-27
Mestre
Especial NI·28 a Nr·30
Artífice NA-O? a NA·12
Artífice Especializado
NI·13 a NI'16
Contramestre
!'JJ.l7 a NI·22
Mestre
NI·23 a NI·27
Especial NI·28 a N1·30
Artífice NA-O? aNA·12
Artífice Especializado
NI·13 a NI·16
Contramestre
NH7 a NI·22
NI·23 a NI·27
Mestre
Especial NI·28 a NI·30
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ANEXO III
Tribunal Regional do Trabalho da 20~ Região
Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete
(Estado de Sergipe)
Gabinete
Presidência

Funções
Assistente Secretário

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo

Assistente
Agente Especializado

Auxiliar Especializado
Vice-Presidência

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo

Assistente

Quantidade
01
01
02
02
01
02

oi
01
01

Agente Especializado
Auxiliar Especializado

oi

Chefe de Serviço
.Assistente Administrativo
Assistente
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

08
08
08
08
08

Diretoria-Geral

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Agente Especializado
Auxiliar Especializado

01
02
02
01
02

Secretaria do Tribunal Pleno

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente Chefe

01
01
03

Secretaria da Corregedoria

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Auxiliar Especializado

01
01
01
01

Secretaria Administrativa

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente Chefe
Assistente
Auxiliar Especializado

01
01
01
01
01

Secretaria Judiciária

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo
Assistente
Auxiliar Especializado

01
01
01
01

8 Diretorias de Serviços

Assistente Administrativo
Assistente Chefe

08
24

Juízes
8

01
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LEI N? 8.234, DE 17 DE SETEMBRO DE 1991
Regulamenta a profissâo de Nutricionista e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? A designação e o exercício da profissão de Nutricionista, profissional de saúde, em qualquer de suas áreas, são
privativos dos portadores de diploma expedido por escolas de
graduação em nutrição, oficiais ou reconhecidas, devidamente
registrado no órgão competente do Ministério da Educação e regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da
respectiva área de atuação profissional.
Parágrafo único. Os diplomas de cursos equivalentes, expedidos por escolas estrangeiras iguais ou assemelhadas, serão
revalidados na forma da lei.
Art. 2? A carteira de identidade profissional, emitida pelo
Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva jurisdição é,
para quaisquer efeitos, o instrumento hábil de identificação civil e de comprovação de habilitação profissional do nutricionista, nos termos da Lei n? 6.206 (1) , de 7 de maio de 1975, e da Lei
n? 6.583 (2 ), de 20 de outubro de 1978.
Art. 3? São atividades privativas dos nutricionistas:
I - direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação em nutrição;
II - planejamento, organização, direção, supervisão e
avaliação de serviços de alimentação e nutrição;
III - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação
de estudos dietéticos;
IV - ensino das matérias profissionais dos cursos de
graduação em nutrição;
V - ensino das disciplinas de nutrição e alimentação
nos cursos de graduação da área de saúde e outras afins;
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):28, abr.ljun. 1975.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):50, out.Zdez. 1978.
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VI - auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e
dietética;
VII - assistência e educação nutricional a coletividades
ou indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas e
privadas e em consultório de nutrição e dietética;
VIII - assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e
a nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo,
planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos.
Art. 4~ Atribuem-se, também, aos nutricionistas as seguintes atividades, desde que relacionadas com alimentação e
nutrição humanas:
I - elaboração de informes técnico-científico;
II - gerenciamento de projetos de desenvolvimento de
produtos alimentícios;
lU - assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição;
IV - controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios;
V
atuação em marketing na área de alimentação e nutrição;
VI
estudos e trabalhos experimentais em alimentação
e nutrição;
VIr - prescrição de suplementos nutricionais, necessários
à complementação da dieta;
VIII - solicitação de exames laboratoriais necessários ao
acompanhamento dietoterápico;
IX
participação em inspeções sanitárias relativas a al ímentes:
X
análises relativas ao processamento de produtos
alimentícios industrializados;
XI - participação em projetos de equipamentos e utensílios
na área de alimentação e nutrição.
Parágrafo único. Ê obrigatória a participação de nut.ricionistas em equipes multidisciplinares, criadas por entidades PÚM
blicas ou particulares e destinadas a planejar, coordenar, superCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.l):2033-2246, set.lout. 1991.
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vi sronar, impl ementar. ex ec utar e av aliar políticas. programas ,
Cursos nos di versos ní veis, pesquisas ou evento s de qua lque r
nat ureza, direta ou indiretamente rel acion ados com aliment ação
e nutrição, bem como elabor ar e r evisar legis lação e códigos
próprios desta área .
Art. 5? A fiscalização do exercício da profis s ão de Nutricionist a compete aos Co n selho s Feder al e Regionais de Nutricio nistas, na forma da Lei n? 6.583, de 20 de ou tu bro de 1978,
ress alvadas as atividades rel aci on ada s ao ensi no, adstr itas à legislaçã o ed ucacional pr ópria .
Ar t . 6? E st a lei ent ra em v igor na data de s ua pu blicação .
Art. 7 ~ Revogam-s e as dispos ições em contrário , em es pecial a Lei n? 5.276131, de 24 de abr il de 1967.
Brasília, 17 de s ete mbro de 1991; 170? da Independênci a e
103? da República .
FERNA NDO C OLLOR
A n to nio Megri

LEI N? 8.235, DE 19 DE S ETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a rees tr ut uração da J ustiça Fed eral de Prim eiro Grau e dá outras
providências .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
F aço saber que o Congres so Na cional decreta e eu sanci ono
a seg ui nte lei :
Art. I? S ão criados, nos Qu ad ros de Juízes F ed erais S ubs t it utos da Justiça F ederal de Primeiro Gr a u, 186 (cen to e oitenta
e se is) ca rgos, assim distribuídos:
I
58 (cinqüenta e oito) para a 1 ~ Região;
U
35 (t r inta e cinco) p ara a 2~ Região;
lU
35 (tr in ta e ci nc o) para a 3~ Regi ão;
IV
31 (tri nta e um ) p ar a a 4 ~ Região; e
V
27 (vi nte e sete) para a 5~ Região .
(3) Coleç ão d as L eis . Bra s íli a, (3):35, abr .Zjun. 1967.
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Parágrafo único. Cabe a cada Tribunal Regional Federal
proceder à redistribuição dos cargos, de modo que, em cada vara, haja um cargo de Juiz Federal e um de Juiz Federal Substituto.
Art. 2? O provimento dos cargos de Juiz Federal Substituto dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos organizado pelos Tribunais Regionais Federais, observado o disposto no art. 93, inciso I, da Constituição Federal e na forma estabelecida em seus regimentos internos.
Art. 3? As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça
Federal de Primeiro Grau.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

LEI N? 8.236, DE 20 DE SETEMBRO DE 1991
Altera disposições do Código de Processo Penal Militar e da Lei da Organização
Judiciária Militar.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Os arts. 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 463, 464 e
!65 do Decreto-Lei n? 1002111, de 21 de outubro de 1969 - Código
de Processo Penal Militar, passam a vigorar com a seguinte redação:
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):377, out./dez. 1969.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.ll:2033-2246, set.lout. 1991.
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«Termo de deserção.
Formalidades

Efeitos do termo de
deserção

Retardamento do
processo

Lavratura do termo de
deserção e sua
publicação em boletim

Art. 451. Consumado o crime de
deserção, nos casos previsto na lei penal militar, o comandante da unidade,
ou autoridade correspondente, ou ainda
autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado,
sendo por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.
§ I? A contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a zero hora
do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar.
§ 2? No caso de deserção especial, prevista no art. 190 do Código Penal Militar, a lavratura do termo será,
também, imediata.
Art. 452. O termo de deserção
tem o caráter de instrução provisória e
destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal,
sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.
Art. 453. O desertor que não for
julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação voluntáfia ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo.
Art. 454. Transcorrido o prazo
para consumar-se o crime de deserção,
o comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de
deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor,
assinando-o com duas testemunhas idô-
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Remessa do termo de
deserção e documentos à
auditoria

Autuação e vista ao
Ministério Público

Apresentação ou
captura do desertor.
Sorteio do conselho

neas, publicando-se, em boletim ou documento equivalente, o termo de deserção, acompanhado da parte de ausência.
§ l? O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao
apresentar-se ou ser capturado. até decisão transitada em julgado.
§ 2? Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o
termo de deserção à auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material permanente da Fazenda Nacional e as cópias
do boletim ou documento equivalente e
dos assentamentos do desertor.
§ 3? Recebido o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo,
por cinco dias, ao Procurador, podendo
este requerer o arquivamento, ou o que
for de direito, ou oferecer denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 4? Recebida a denúncia, o JuizAuditor determinará seja aguardada a
captura ou apresentação voluntária do
desertor.
Art. 455. Apresentando-se ou sendo capturado o desertor, a autoridade
militar fará a comunicação ao J uizAuditor, com a informação sobre a data e o lugar onde o mesmo se apresentou ou foi capturado, além de quaisquer outras circunstâncias concernen ~
tes ao fato. Em seguida, procederá o
.Iuiz-Auditor ao sorteio e à convocação
do Conselho Especial de Justiça, expe-
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Rito processual

Julgamento

Inventário dos bens
deixados ou extraviados
pelo ausente

dindo o mandado de citação do acusado, para ser processado e julgado. Nesse mandado, será transcrita a denúncia.
§ l? Reunido o Conselho Especial
de Justiça, presentes o procurador, o
defensor e o acusado, o presidente ordenará a leitura da denúncia, seguindose o interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa
poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de testemunhas, até
o número de três, que serão arroladas
dentro do prazo de três dias e ouvidas
dentro do prazo de cinco dias, prorrogável até o dobro pelo conselho, ouvido
o Ministério Público.
§ 2~ Findo o interrogatório, e se
nada for requerido ou determinado, ou
finda a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes e realizadas as diligências ordenadas, o presidente do
conselho dará a palavra às partes, para
sustentação oral, pelo prazo máximo de
trinta minutos, podendo haver réplica e
tréplica por tempo não excedente a
quinze minutos, para cada uma delas,
passando o conselho ao julgamento,
observando-se o rito prescrito neste código.
Art. 456. Vinte e quatro horas depois de iniciada a contagem dos dias de
ausência de uma praça, o comandante
da respectiva subunidade, ou autoridade competente, encaminhará parte de
ausência ao comandante ou chefe da
respectiva organização, que mandará
inventariar o material permanente da
Fazenda Nacional, deixado ou extra-
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Parte de deserção

Lavratura do termo de
deserção

Exclusão do serviço
ativo, agregação e
remessa à auditoria

Vistas ao Ministério
Público Militar

viado pelo ausente, com a assistência
de duas testemunhas idôneas.
§ 1~ Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o respectivo comandante,
oficial ou não, providenciará o inventário, assinando-o com duas testemunhas
idôneas.
§ 2~ Decorrido o prazo para se
configurar a deserção, o comandante
da subunidade, ou autoridade correspondente, encaminhará ao comandante,
ou chefe competente, uma parte acompanhada do inventário.
§ 3~ Recebida a parte de que trata o parágrafo anterior, fará o comandante, ou autoridade correspondente,
lavrar o termo de deserção, onde se
mencionarão todas as circunstâncias
do fato. Esse termo poderá ser lavrado
por uma praça, especial ou graduada, e
será assinado pelo comandante e por
duas testemunhas idôneas, de preferência oficiais.
§ 4~ Consumada a deserção de
praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do
serviço ativo. Se praça estável, será
agregada, fazendo-se, em ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente.

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade
competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados
dos demais atos lavrados e dos assen-
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tamentos, O Juiz-Auditor mandará
autuá-los e dar vista do processo, por
cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do
desertor, se nenhuma formalidade tiver
sido omitida, ou após o cumprimento
das diligências requeridas.
Inspeção de saúde, para
§ I? O desertor sem estabilidade
fins de reinclusão
que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde
e, quando julgado apto para o serviço
militar, será reincluído.
Incapacidade para
§ 2? A ata de inspeção de saúde
serviço ativo
será remetida: com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os
autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados,
após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Notícia de reínclusão ou
§ 3? Reincluída que seja a praça
reversão. Denúncia
especial ou a praça sem estabilidade,
ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do
ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles
. dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou
o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver
sido omitida, ou após o cumprimento
das diligências requeridas.
Citação, interrogatório e
§ 4? Recebida a denúncia, deterinquirição de
minará o Juiz-Auditor a citação do
testemunha
acusado, realizando-se em dia e hora
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Julgamento

Comunicação de
sentença condenatória

Sentença absolutória.
Alvará de soltura

Lavratura de termo de

insubmissão

previamente designados. perante o
Conselho Permanente de Justiça, o interrogatório do acusado, ouvindo-se, na
ocasião, as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público. A defesa poderá
oferecer prova documental e requerer a
inquirição de testemunhas, até o número de três, que serão arroladas dentro
do prazo de três dias e ouvidas dentro
de cinco dias, prorrogáveis até o dobro
pelo conselho, ouvido o Ministério PÚblico.
§ 5? Feita a leitura do processo, o
presidente do conselho dará a palavra
às partes, para sustentação oral, pelo
prazo máximo de trinta minutos, podendo haver réplica e tréplica por tempo não excedente a quinze minutos, para cada uma delas, passando o conselho ao julgamento, observando-se o rito
prescrito neste código.
§ 6? Em caso de condenação do
acusado, o Juiz-Auditor fará expedir,
imediatamente, a devida comunicação
à autoridade competente, para os devidos fins e efeitos legais.
§ 7? Sendo absolvido O acusado,
ou se este já tiver cumprido a pena imposta na sentença, o Juiz-Auditor providenciará, sem demora, para que seja
posto em liberdade, mediante alvará de
soltura, se por outro motivo não estíver preso.

Art. 463. Consumado o crime de
insubrrrissão, o comandante, ou autoridade correspondente, da unidade para
que fora designado o insubmisso, fará
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Efeitos do termo de
insubmissão

Remessa do termo de
insubmissão e
documentos à auditoria

Menagem e inspeção de
saúde

lavrar o termo de insubmissão, circunstanciadamente, com indicação, de
nome, filiação, naturalidade e classe a
que pertencer o insubmisso e a data em
que este deveria apresentar-se, sendo o
termo assinado pelo referido comandante, ou autoridade correspondente, e
por duas testemunhas idôneas, podendo ser impresso ou datilografado.
§ 1~ O termo, juntamente com os
demais documentos relativos à insubmissão, tem o caráter de instrução provisória, destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da
ação penal e é o instrumento legal autorizador da captura do insubmisso,
para efeito da incorporação.
§ 2? O comandante ou autoridade
competente que tiver lavrado o termo
de insubmissão remetê-lo-á à auditoria,
acompanhado de cópia autêntica do documento hábil que comprove o conhecimento pelo insubmisso da data e local
de sua apresentação, e demais documentos.
§ .3? Recebido o termo de insubmissão e os documentos que o acompanham, o Juiz-Auditor determinará sua
atuação e dará vista do processo, por
cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do
insubmisso, se nenhuma formalidade
tiver sido omitida ou após cumprimento das diligências requeridas.
Art. 464. O insubmisso que se
apresentar ou for capturado terá o direito ao quartel por menagem e será
submetido à inspeção de saúde. Se in-
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Incapacidade para o
serviço militar

Inclusão de insubmisso

Liberdade do
insubmisso

Equiparação ao

processo de deserção

capaz, ficará isento do processo e da
inclusão.
§ 1? A ata de inspeção de saúde
será, pelo comandante da unidade, ou
autoridade competente, remetida, com
urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em
caso de incapacidade para o serviço
militar,
sejam
arquivados,
após
pronunciar-se o Ministério Público Militar.
§ 2? Incluído o insubmisso, o comandante da unidade, ou autoridade
correspondente, providenciará, com urgência, a remessa à auditoria de cópia
do ato de inclusão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por-cinco dias, ao procurador, que poderá requerer o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 3? O insubmisso que não for
julgado no prazo de sessenta dias, a
contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, sem que para isso
tenha dado causa, será posto em liberdade.
Art. 465. Aplica-se ao processo
de insubmissão, para sua instrução e
julgamento, o disposto para o processo
de deserção, previsto nos §§ 4?, 5?, 6? e
7? do art. 457 deste código.

Art. 2? O Capítulo III do Título II do Livro lI, do
Decreto-Lei n? 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Do Processo de Deserção de Praça com ou sem graduação e de
Praça Especial.»
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Art. 3? A alínea b do art. 13 do Decreto-Lei n? 1.003 121, de
21 de outubro de 1969 - Lei da Organização Judiciária Militar,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13.
.
.

b I Conselho Permanente de Justiça para processar e
julgar os insubmissos e os acusados que não sejam oficiais, exceto o disposto no art. 40, inciso IX, alíneas b e c
deste decreto-Iei;»
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Ficam revogados os arts. 458, 459, o Capítulo IV
do Título II do Livro II e seus arts. 460, 461 e 462, do DecretoLei n? 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo PenaI Militar, e a alínea c e o § 3? do art. 13, o art. 17, o parágrafo
único do art. 43, o parágrafo único do art. 44 e a alínea g do art.
68, do Decreto-Lei n? 1.003, de 21 de outubro de 1969 - Lei da
Organização Judiciária Militar.
Brasília, 20 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
LEI N? 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a remuneração dos servidores militares federais das Forças Armadas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1~ Esta lei regula a remuneração dos servidores militares federais da ativa e na inatividade remunerada, integrantes
(2) Coleção das Leis. Brasília (7):551, out./dez. 1969.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.l):2033-2246, set.lout. 1991.

2083
das Forças Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica, no
País em tempo de paz.
Art. 2? A estrutura remuneratória dos servidores militares
federais da ativa tem a seguinte constituição:
I - soldo;
II - gratificações;
a) Gratificação de Tempo de Serviço;
b) Gratificação de Compensação Orgânica;
c) Gratificação de Habitação Militar;
III - Indenizações:
a) regulares:
1. Indenização de Representação;
2. Indenização de Moradia;
3. Indenização de Localidade Especial;
b) eventuais:
1. Diária;
2. Transporte;
3. Ajuda-de-Custo;
IV - adicionais:
a) Adicional de Férias;
b) Adicional Natalino;
c) Adicional de Natalidade;
d) Salário-Família;
e) Adicional de Funeral.
Art. 3? A estrutura remuneratória dos servidores militares
federais, na inatividade, tem a seguinte constituição:
I - proventos;
II - adicionais:
a) Adicional de Inatividade;
b) Adicional de Invalidez;
c] Adicional Natalino;
d) Adicional de Natalidade;
e) Salário- Família;
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f) Adicional de Funeral.

Art. 4? Remuneração é o somatório das parcelas devidas
mensal e regularmente, ao militar, pelo efetivo exercício da atividade militar, ou, em decorrência deste, quando na inatividade.
Art. 5? A remuneração do militar não está sujeita a penhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos especificamente
previstos em lei.
Art. 6? Soldo é a parte básica da remuneração, inerente ao
posto ou à graduação do militar, e é irredutivel.
Art. 7? Gratificações são parcelas remuneratórias devidas
ao militar pelo exercício, ou por condições reunidas ou adquiridas em virtude do exercício de atividades militares.
Parágrafo único. As gratificações são incorporadas aos
proventos do militar, quando da passagem para a inatividade.
Art. 8? Indenizações são parcelas remuneratórias regulares ou eventuais, devidas ao militar, para compensar despesas
realizadas em decorrência do exercício de suas funções.
§ I? Indenizações regulares são aquelas de natureza continuada. devidas, mensal e regularmente, ao militar, enquanto
preencher ou estiver sujeito às condições que lhe dão direito à
sua percepção.
§ 2~ Indenizações eventuais são aquelas de natureza esporádica ou de freqüência não continuada.
. § 3? As indenizações não se incorporam aos proventos do
militar, quando de sua passagem para a inatividade.
Art. 9~ Adicionais são parcelas pecuniárias de natureza
eventual ou especial, devidas, em razão de legislação específica,
aos militares da ativa ou na inatividade.
Art. 10. Proventos são o somatório das parcelas remuneratórias, constituído de soldo ou quotas de soldo e das gratificações incorporadas, devidos regularmente ao militar, quer na reserva remunerada, quer na situação de reformado.
Art. 11. O direito do militar à remuneração tem inicio na
data:
I - do ato da promoção, da apresentação atendendo
convocação ou designação para o serviço ativo, para o Oficial;
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II - do ato da designação ou declaração, da apresentação atendendo convocação para o serviço ativo, para o GuardaMarinha ou Aspirante-a-Oficial;
III - do ato da nomeação ou promoção a Oficial, para o
Suboficial ou Subtenente;
IY - do ato da promoção, classificação ou engajamento,
para as demais praças;
V - da incorporação às Forças Armadas, para os convocados e voluntários;
VI - da apresentação à organização competente do respectivo ministério, quando da nomeação inicial para qualquer
posto ou graduação das Forças Armadas;
VII - do ato da matricula, para os alunos das escolas ou
centros de formação de oficiais e de praças e das escolas preparatórias e suas congêneres.
Parágrafo único. Nos casos de retroatividade, a remuneração será devida a partir das datas declaradas nos respectivos
atos.
Art. 12. Suspende-se temporariamente o direito do militar
à remuneração, com exceçâo do salário-família, quando:
I
em licença para tratar de interesse particular;
II - na situação de desertor;
IH - agregado, para exercer atividades estranhas às Forças Armadas, estiver em cargo, emprego ou função pública temporária não eletiva, ainda que na Administração Pública indireta, respeitado o direito de opção pela remuneração do posto ou
graduação.
Parágrafo único. O militar que usar do direito de opção fará jus à representação mensal do cargo, emprego ou função pública temporária.
Art. 13. O direito à remuneração em atividade cessa,
quando o militar for desligado do serviço ativo das Forças Armadas por:
I - anulação de incorporação, desincorporação, licenciamento ou demissão;
II - exclusão a bem da disciplina ou perda do posto e patente;
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lU - transferência para a reserva remunerada ou reforma;
IV - falecimento.
Parágrafo único. A remuneração a que faria jus, em vida,
o militar falecido será paga aos seus beneficiários, habilitados
até a conclusão do processo referente à pensão militar.
Art. 14. Quando o militar for considerado desaparecido ou
extraviado em casos de calamidade pública, em viagem, no desempenho de qualquer serviço ou em manobra, sua remuneração será paga aos que teriam direito à sua pensão militar.
§ 1~ No caso previsto neste artigo, decorridos seis meses,
far-se-á a habilitação dos beneficiários à pensão militar, cessando o pagamento da remuneração.
§ 2? Reaparecendo o militar, e apuradas as causas de seu
afastamento, caber-lhe-á, se for o caso, o pagamento da diferença entre a remuneração, a que faria jus se tivesse permanecido
em serviço, e a pensão paga aos seus beneficiários.

TÍTULO II
Da Remuneração do Militar da Ativa
CAPÍTULO I
Do Soldo
Art. 15. As tabelas do soldo são as constantes do Anexo I
desta lei.
Parágrafo único. As tabelas de que trata este artigo deverão ser constituídas por valores arredondados para múltiplos de
trinta.
CAPÍTULO II
Das Gratificações

Seção I
Da Gratificação de Tempo de Serviço
Art. 16. A Gratificação de Tempo de Serviço é devida à
razão de um por cento por ano de serviço público, incidindo so·
bre o soldo do posto ou graduação.
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Parágrafo único. O militar fará jus à gratificação de que
trata este artigo a partir do mês em que completar cada anuênio.
Art. 17. É contado, para todos os efeitos, o tempo de serviço público, mesmo o prestado como servidor civil.
Seção II

Da Gratificação de Compensação Orgânica
Art. 18. A Gratificação de Compensação Orgânica é destinada a compensar os desgastes orgânicos conseqüentes das variações de altitude, das acelerações, das variações barométricas,
dos danos psicossomáticos e da exposição a radiações resultantes do desempenho continuado das atividades especiais seguintes:
I - vôo em aeronave militar como tripulante orgânico,
observador meteorológico, observador aéreo e fotogramétrico;
II - salto em pára-quedas, cumprindo missão militar;
lU - imersão no exercício de funções regulamentares a
bordo de submarino;
IV
mergulho com escafandro ou com aparelho;
V - trabalho com raios X ou substâncias radioativas;
VI - controle de tráfego aéreo.
Parágrafo único. A um mesmo militar somente será atribuída gratificação correspondente a uma atividade especial.
Art. 19. A Gratificação de Compensação Orgânica é devida:
I - durante a aprendizagem da respectiva atividade especial, a partir da data:
a) do primeiro exercício de vôo em aeronave militar;
bl do primeiro salto de pára-quedas de aeronave militar em
vôo;
c) da primeira imersão em submarino;
di do primeiro mergulho em escafandro ou com aparelho;
el do início efetivo da atividade de controlador de tráfego
aéreo;
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II - no exercicio financeiro subseqüente ao cumprimento
do plano de provas ou de exercícios, ao militar qualificado para
a atividade especial de vôo;
III - durante o período em que estiver servindo em organização militar específica da atividade considerada, ao militar
qualificado para as atividades especiais de salto, submarino ou
mergulho, e desde que cumpra as missões, planos de provas ou
de exercícios estabelecidos para as referidas atividades.
Parágrafo único. A Gratificação de Compensação Orgânica, por trabalho com raios X ou substâncias radioativas, será
concedida na forma da legislação pertinente.
Art. 20. Não perderá o direito à percepção da Gratificação
de Compensação Orgânica o militar;
I - hospitalizado ou em licença para tratamento de saúde
própria;
II - afastado da sua organização para participar de curso
ou estágio de especialização ou aperfeiçoamento relacionado
com a respectiva atividade especial, como instrutor, monitor ou
aluno.
Parágrafo único. O aluno da escola de formação de oficiais, recrutado entre praças, e que já tenha assegurado o direito à percepção da Gratificação de Compensação Orgânica, continuará a recebê-la nas mesmas condições em que a recebia por
ocasião da matrícula.
Art. 21. É assegurado ao militar que tenha feito jus à Gratificação de Compensação Orgânica o seu pagamento definitivo,
por quotas correspondentes aos anos de efetivo desempenho da
atividade especial considerada, na forma da legislação específica.
Parágrafo único. Os Ministros militares, no âmbito das
respectivas forças, estabelecerão os planos de provas ou de
exercícios de cada atividade especial que darão direito ao pagamento definitivo de quotas.
Art. 22. Em função de futuras promoções, o militar terá
assegurada a evolução dos cálculos para o pagamento definitivo
da Gratificação de Compensação Orgânica, desde que, após a
promoção, execute, pelo menos, um novo plano de provas ou de
exercícios no posto ou graduação considerados.
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Seção III
Da Gratificação de Habilitação Militar
Art. 23. A Gratificação de Habilitação Militar é devida ao
militar pelos cursos realizados, com aproveitamento, inerentes à
sua progressão na carreira militar.
§ I? Os cursos que dão direito à Gratificação de Habilitação Militar, bem como sua equivalência, serão estabelecidos pelo Estado-Maior das Forças Armadas, em ato comum às três
forças.
§ 2? Ao militar que possuir mais de um curso, somente lhe
será atribuída a gratificação de maior valor percentual.
§ 3? A gratificação estabelecida neste artigo é devida a
partir da data de conclusão do curso correspondente.
CAPITULO 1Il
Das Indenizações Regulares

Seção I
Da Indenização de Representação
Art. 24. A Indenização de Representação destina-se a
atender às despesas extraordinárias decorrentes de compromissos de ordem profissional, protocolar, social ou diplomática,
inerentes ao desempenho da atividade militar em condições determinadas por ato do Poder Executivo.

Seção II
Da Indenização de Moradia
Art. 25. A Indenização de Moradia é o quantitativo mensal em dinheiro destinado a auxiliar as despesas com a habitação do militar e seus dependentes, em razão das condições obrigatórias de mudanças freqüentes de residência a que está sujeito.
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Art. 26. A ocupação de próprio nacional residencial, sob
responsabilidade de órgãos militares, importará no pagamento
mensal, pelo militar, de uma taxa de uso, descontada de sua remuneração, que será igual ao valor da Indenização de Moradia
percebida.
§ I? A destinação da taxa de uso, a cobrança de multas
por ocupações irregulares e de outras despesas decorrentes da
ocupação serão reguladas pelos Ministros militares, no âmbito
das respectivas forças.
§ 2? Quando o militar for casado com militar de quadro feminino, a taxa de uso será paga apenas pelo cônjuge responsável pelo imóvel.
Art. 27. Quando o militar ocupar imóvel da União, sob a
responsabilidade de outro órgão, descontará em favor deste, a
importância correspondente à respectiva taxa, nos termos da legislação especifica.

Seção III
Da Indenização de Localidade Especial
Art. 28. O militar em serviço ativo fará jus à Indenização
de Localidade Especial, quando servir em regiões inóspitas, seja pelas condições precárias de vida, seja pela insalubridade.
S I? A Indenização de Localidade Especial terá valores
correspondentes às categorias em que forem classificadas as regiões consideradas localidades especiais, de acordo com a variação das condições de vida e insalubridade.
§ 2? É assegurado ao militar o direito à Indenização de
Localidade Especial nos afastamentos da sua organização militar por motivo de serviço, férias, luto, núpcias, dispensa do serviço e hospitalização ou licença por motivo de acidente em serviço ou de moléstia adquirida em conseqüência da inospitalidade da região.
§ 3~ O direito à indenização começa no dia da apresentação do militar pronto para o serviço e cessa no dia do seu desligamento da organização militar.
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CAPÍTULO IV
Das Indenizações Eventuais

Seção I
Da diária
Art. 29. O militar que se afastar da sede, em serviço de
caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território
nacional, fará jus a diárias para cobrir as correspondentes despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.
Parágrafo único. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não
exigir pernoite fora da sede.
Art. 30. O militar que receber diárias e não se afastar da
sede, por qualquer motivo, fica obrigado, de imediato, a
restituí-las integralmente.
Parágrafo único. Na hipótese de o militar retornar à sede
em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso.
Art. 31. Não serão atribuídas diárias quando as despesas
decorrentes das viagens forem custeadas pela União, Estados,
Distrito Federal, Municípios ou instituições públicas ou privadas, nem quando o afastamento for inferior a oito horas conse-

cutivas.
Art. 32. O valor da diária será estabelecido mediante ato
do Estado-Maior das Forças Armadas, comum às forças singulares.
Art. 33. As condições de concessão, percepção e restituição de diárias serão estabelecidas pelos Ministros militares no
âmbito das respectivas forças.

Seção II
Do transporte
Art. 34. O militar da ativa, quando movimentado por interesse do serviço, será indenizado das despesas de transportes,
nelas compreendidas a passagem e a translação da respectiva
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bagagem, para si, seus dependentes, e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra, onde fixará residência
dentro do território nacional, quando o transporte não for realizado por conta da União.

Seção III
Da Ajuda-de-Custo
Art. 35. Ajuda-de-Custo é a indenização paga adiantadamente, para custeio das despesas de locomoção e instalação, exceto transporte, nas movimentações com mudança de sede.
Art. 36. O valor da Ajuda-de-Custo para o militar que
possuir dependente corresponde:
I - a duas vezes o valor da remuneração nas movimentações com desligamento da organização militar;
11 - a duas vezes o valor da remuneração na ida e uma
vez na volta, nas movimentações para comissão superior a três
e igualou inferior a seis meses, sem desligamento;
IH - ao valor da remuneração na ida e outro na volta, nas
movimentações para comissão superior a quinze dias e igualou
inferior a três meses, sem desligamento.

Parágrafo único. O militar, quando transferido para localidade especial categoria A ou de uma localidade especial categoria A para qualquer outra organização militar, terá direito à
Ajuda-de-Custo de que trata o inciso I, em dobro.
Art. 37. A Ajuda-de-Custo referida no artigo anterior será
paga pela metade, quando o militar não possuir dependente.
Art. 38. Fará jus à Ajuda-de-Custo o militar deslocado
com a organização militar que tenha sido transferida de sede,
desde que, com isso, seja obrigado a mudar de residência.
Art. 39. Para efeito de cálculo do seu valor, determinação
do exercício financeiro e constatação de dependentes, tomar-seá como base a data do ajuste de contas do militar beneficiado
na concessão da Ajuda-de-Custo.
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CAPITULO V
Dos Adicionais
Seção I

Do Adicional de Férias
Art. 40. Independentemente de solicitação, será pago ao
militar, por ocasião de suas férias regulamentares, antecipadamente, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do
mês de início das férias.
Art. 41. É facultado ao militar converter 1/3 das férias em
abono pecuniário, desde que o requeira com, pelo menos, sessenta dias de antecedência.
§ I? No cálculo do abono pecuniário, será considerado o
valor do Adicional de Férias.
§ 2? Não poderá ser convertido em abono pecuniário o
período de vinte dias de férias relativas aos militares que trabalham com raios X ou substâncias radioativas.
Seção II

Do Adicional Natalino
Art. 42. O Adicional Natalino corresponde a 1/12 da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês
de serviço, no respectivo ano, de acordo com o estabelecido na
legislação específica.
§ I? O militar excluído do serviço ativo e desligado da organização militar a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá' o adicional de
forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do
desligamento.
§ 2~ A fração igualou superior a quinze dias será considerada como mês integral.
Art. 43. O Adicional Natalino será pago em duas parcelas:
I - a primeira parcela, correspondente à metade da remuneração percebida no mês anterior às férias, será paga, como
adiantamento, conforme dispuser o regulamento:
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a) mediante requerimento do interessado, ao ensejo das fé-

rias;
b) até o mês de novembro, nos demais casos;

II - a segunda parcela será paga até o dia vinte de dezembro de cada ano, nos termos do caput do artigo anterior, descontado o adiantamento da primeira parcela.
Seção III
Do Adicional de Natalidade
Art. 44. O Adicional de Natalidade é devido à militar por
motivo de nascimento de filho, no valor correspondente ao soldo de seu posto ou graduação.
§ I? Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido
de cinqüenta por cento por recém-nascido.
§ 2? O adicional será pago ao cônjuge ou companheiro militar, quando a parturiente não for militar.
§ 3? Se a parturiente for servidora civil, far-se-á o pagamento na forma do parágrafo anterior, mediante sua renúncia
expressa ao mesmo benefício previsto na legislação específica.
Seção IV
Do Salário-Família
Art. 45. O Salário-Família é devido ao militar por dependente.
Art. 46. Consideram-se dependentes do militar, para efeito
de percepção do Salário-Família, aqueles estabelecidos no Estatuto dos militares.
Art. 47. A concessão e as condições de percepção do
Salário- Família são as estabelecidas na legislação pertinente.
Seção V
Do Adicional de Funeral
Art. 48. O Adicional de Funeral é devido ao militar por
morte do cônjuge, companheira ou dependente. em valor equivaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2ü33-2246, set./out. 1991.

2095
lente ao soldo efetivamente percebido, não podendo ser inferior
ao do soldo de Terceiro-Sargento.
Parágrafo único. Em caso de falecimento do militar, o
Adicional de Funeral será devido ao beneficiário, obedecida a
ordem de habilitação para a pensão militar.
CAPÍTULO VI
Dos outros direitos remuneratórios

Seção I
Da indenização de alimentação
Art. 49. O militar, quando sua organização, ou outra nas
proximidades do local de serviço ou expediente, não lhe possa
fornecer alimentação por conta da União e, por imposição do
horário de trabalho e distância de sua residência, seja obrigado
a fazer refeições fora dela, tendo, para tanto, despesas extraordinárias, fará jus:
I - a dez vezes o valor da etapa comum fixada para a localidade, quando em serviço de escala de duração de 24 horas;
11 - à metade do previsto no inciso anterior, quando em
serviço ou expediente de duração igualou superior a oito horas
de efetivo trabalho, porém inferior a 24 horas.
Art. 50. O militar, quando servir em organização militar
que não tenha rancho organizado e não possa ser arranchado
por outra organização nas proximidades, terá direito à indenização do valor igual à etapa comum fixada para a localidade.
Art. 51. A praça, de graduação inferior a TerceiroSargento, quando em férias regulamentares e não for alimentada por conta da União, receberá a indenização estipulada no
art. 50.
Parágrafo único. Idêntica indenização receberá a praça de
graduação inferior a Terceiro-Sargento, quando servir em localidade especial de categoria correspondente à indenização de
maior valor e seja acompanhada de dependente.
Art. 52. É vedada a acumulação das indenizações previstas nos arts. 49 a 51 desta lei.
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Seção II
Do Auxílio-Fardamento
Art. 53. O aspirante, o cadete, o aluno do colégio naval ou
das escolas preparatórias de cadetes, o ai uno gratuito ou órfão
de colégio militar e as praças de graduação inferior a TerceiroSargento têm direito, por conta da União, a uniformes, roupa
branca e roupa de cama, de acordo com as tabelas de distribuição estabelecidas pelos respectivos Ministérios.
Art. 54. O militar, ao ser declarado Guarda-Marinha ou
Aspirante-a-Oficial da ativa, ou promovido a Terceiro-Sargento,
faz jus a um auxílio para aquisição de uniformes, no valor de
três vezes o soldo do seu posto ou graduação.
§ I? Idêntico direito ao previsto neste artigo assiste aos
nomeados Oficiais ou Sargentos, ou matriculados em escolas de
formação mediante habilitação em concurso e aos nomeados capelães militares.
§ 2? Os Aspirantes-a-Oficial, oriundos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, convocados para a prestação do
serviço militar, bem como os médicos, farmacêuticos, dentistas
e veterinários, quando convocados para o serviço militar inicial,
fazem jus ao mesmo auxílio, no valor de dois soldos do seu posto.
Art. 55. Ao Oficial, Suboficial ou Subtenente e Sargento,
ao ser promovido, será concedido um Auxílio- Fardamento correspondente ao valor de dois soldos do novo posto ou graduação.
§ I? Quando a promoção for ao primeiro posto de OficialGeneral, o auxílio a que se refere este artigo será de três vezes
o valor do soldo do militar.
§ 2? O auxílio poderá ser renovado a cada quatro anos se
o militar permanecer no mesmo posto ou graduação.
§ 3? Ocorrendo a promoção do militar até um ano após o
recebimento do auxílio, ser-lhe-á devida a diferença entre o valor do auxílio, referente ao novo posto ou graduação, e o do efetivamente recebido.
Art. 56. O militar que perder seus uniformes em sinistro
havido em organização militar, a bordo de embarcação ou aeroCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2ü33-2246, set./out. 1991.
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nave militar, ou em deslocamento a serviço, receberá um auxílio
correspondente a até três vezes o valor do soldo de seu posto ou
graduação.
Parágrafo único. O auxílio será avaliado mediante sindicância sobre o sinistro, determinada pelo comandante do militar, por solicitação do sinistrado.
Art. 57. O militar, ao retornar à ativa em virtude de convocação, designação ou reinclusão, terá direito ao mesmo
auxílio, no valor de um soldo, desde que tenha permanecido
mais de seis meses na inatividade.

TÍTULO III
Dos Direitos do Militar ao Passar para a Inatividade
Art. 58. O militar da ativa, ao ser transferido para a inatividade remunerada, faz jus aos seguintes direitos:
I - ao valor de uma remuneração do último posto ou graduação que possuía na ativa;
II - ao transporte para si, seus dependentes e um empregado doméstico, bem como à translação da respectiva bagagem,
do local onde servia para outra localidade do território nacional
onde declarou fixar residência.
§ 1~ O direito ao transporte prescreve após decorridos 180
dias da data da primeira publicação oficial do ato da transferência para a reserva remunerada ou reforma.
§ 2~ Os militares transferidos para a reserva remunerada e
designados para o serviço ativo antes de esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, ou que tenham que permanecer em
atividade por força de dispositivo legal, terão o mesmo prazo
assegurado, a contar da dispensa do cargo ou exclusão do serviço ativo.
TÍTULO IV
Da Remuneração do Militar na Inatividade

CAPÍTULO 1
Da Remuneração e dos Proventos
Art. 59. A remuneração do militar na inatividade é constituída do somatório dos proventos e adicionais.
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Parágrafo umco. Os proventos são constituídos das seguintes parcelas:
I
soldo ou quotas de soldo;
II
Gratificação de Tempo de Serviço incorporada;
III
Gratificação de Habilitação Militar incorporada;
IV
Gratificação de Compensação Orgânica incorporada.
Art. 60. A remuneração é devida ao militar na inatividade
a partir da data de seu desligamento do serviço ativo, em razão
de:

I
transferência para a reserva remunerada;
II
reforma;
III
retorno à inatividade após convocação ou designação
para o serviço ativo, quando já se encontrava na reserva remunerada.
Parágrafo umco. O militar, enquanto não for desligado,
continuará a perceber remuneração da ativa até a publicação de
seu desligamento, que não poderá ultrapassar de 45 dias da data da primeira publicação oficial de seu respectivo ato.
Art. 61. Suspende-se, temporariamente, o direito do militar à percepção da remuneração na inatividade, na data da sua
apresentação à organização militar competente, quando, na forma da legislação em vigor, retornar à ativa, for convocado ou
designado para o desempenho de cargo ou comissão nas Forças
Armadas.
Art. 62. Cessa o direito à percepção da remuneração na
inatividade na data:
I
do falecimento do militar;
II - do ato que prive o Oficial do posto e da patente;
III - do ato da exclusão a bem da disciplina das Forças
Armadas, para a praça.
Art. 63. A remuneração do militar na inatividade, considerado desaparecido ou extraviado, será paga aos que teriam direito à sua pensão militar.
§ 1~ No caso previsto no caput deste artigo, decorridos
seis meses, far-se-á a habilitação dos beneficiários à pensão militar na forma da lei, cessando o pagamento da remuneração.
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§ 2? Verificando-se o reaparecimento do militar, caber-lheá, se for o caso, o pagamento da diferença entre a remuneração

a que faria jus e a pensão militar recebida pelos beneficiários.
Art. 64. O militar que contar mais de trinta anos de serviço, ao passar para a inatividade remunerada, terá o cálculo da
sua remuneração referido no soldo do posto ou graduação imediatamente superior ao seu.
Parágrafo único. O oficial, nas condições deste artigo, se
ocupante do último posto da hierarquia militar de sua Força Armada, em tempo de paz, terá o cálculo dos proventos, tomandose por base o soldo do seu próprio posto, acrescido da diferença
entre o soldo deste posto e o soldo do posto imediatamente anterior.
Art. 65. O militar na inatividade, convocado ou designado
para o serviço ativo, ao retornar à Inatividade, terá sua remuneração recalculada em função do novo cômputo de tempo de
serviço e das novas situações alcançadas como convocado, designado ou reincluído.

CAPÍTULO II
Das Quotas de Soldo e Gratificações
Art. 66. O soldo constitui o valor básico do cálculo da remuneração a que faz jus o militar na inatividade.
§ 1? Para efeito de cálculos, a quotas de soldo corresponde
a 1/30 de seu valor, por ano de serviço computável para a inatividade, até o máximo de trinta anos.
§ 2? Para efeito de contagem de quotas, a fração do tempo
igualou superior a 180 dias será considerada como um ano.
§ 3~ O militar transferido para a reserva remunerada ex
oiiicio, por haver atingido a idade limite de permanência, em
atividade, no posto ou graduação, ou não haver preenchido as
condições de escolha para acesso ao generalato, tem direito ao
soldo integral.
Art. 67. As gratificações incorporadas pelo militar, ao
passar para a inatividade remunerada, serão pagas nas mesmas
condições previstas para o militar da ativa.
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CAPiTULO III
Dos Adicionais
Art. 68. O Adicional de Inatividade incide mensalmente
sobre o valor do soldo ou das quotas de soldo a que o militar fizer jus na inatividade.
Art. 69. O militar na inatividade remunerada, reformado
como inválido, por incapacidade para o serviço ativo, faz jus,
mensalmente, a um Adicional de Invalidez no valor de sete quotas e meia do soldo, desde que satisfaça a uma das condições
abaixo especificadas, devidamente constatada por junta militar
de saúde, quando necessitar de:
I 11 -

internação especializada, militar ou não;
assistência ou cuidados permanentes de enfermagem.
§ I? Também faz jus ao Adicional de Invalidez o militar
que, por prescrição médica homologada por junta militar de
saúde, receber tratamento na própria residência, nas condições
do inciso n.
§ 2? Para continuidade do direito ao recebimento do Adicional de Invalidez, o militar apresentará, anualmente, declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada, pública
ou privada e, a critério da administração, submeter-se-á periodicamente à inspeção de saúde.
§ 3? O direito ao Adicional de Invalidez será suspenso automaticamente pela autoridade competente, se for verificado
que o militar beneficiado exerce ou tenha exercido, após a concessão do adicional, qualquer atividade remunerada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, bem como se, em inspeção de
saúde, for constatado não se encontrar nas condições previstas
neste artigo.
§ 4? O militar de que trata este artigo terá direito ao
transporte, dentro do território nacional, pessoal e para acompanhante, se for o caso, quando obrigado a se afastar do seu domicílio para ser submetido à inspeção de saúde de controle, prevista no parágrafo anterior.
§ 5? O valor do Adicional de Invalidez não poderá ser inferior ao soldo de cabo engajado.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set.Zout. 1991.
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Art. 70. Os Adicionais de Natalidade e de Funeral serão
concedidos ao militar na inatividade nas mesmas condições previstas para o militar da ativa.
Art. 71. O Adicional Natalino será pago integralmente sobre a remuneração na inatividade, nas mesmas condições previstas nos incisos I, b, e II do art. 43.
TiTULO V
Do Limite da Remuneração
Art. 72. Nenhum servidor militar federal, da ativa ou na
inatividade, poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelos Ministros
de Estado.
Parágrafo único. Excluem-se do teto da remuneração, para
os fins deste artigo:
I
Gratificação de Tempo de Serviço;
II - Gratificação de Compensação Orgânica:
III - Indenização de Moradia;
IV - Indenização de Localidade Especial;
V - Ajuda de Custo, Diárias e Indenização de Transporte;
VI - Adicionais de Férias, Natalino, de Natalidade e de
Funeral;
VII - Auxlio-Fardamento e Alimentação;
VIII - Importâncias correspondentes à conversão de féfias em pecúnia;
IX - Quaisquer parcelas remuneratórias atrasadas, devidas em função de promoções, sentenças judiciais ou acertos de
contas administrativos.
Art. 73. Nenhum militar da ativa, ou na inatividade remunerada, bem como o beneficiário de pensão militar, poderá receber, como remuneração mensal ou pensão militar, valor inferior
ao do salário mínimo mensal vigente, sendo-lhe paga, como
complemento, a diferença encontrada.
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TÍTULO VI
Dos Descontos, Consignantes e Consignatários

CAPÍTULO I
Dos Descontos
Art. 74. Desconto é o abatimento que pode sofrer a remuneração do militar para cumprimento das obrigações assumidas
ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento.
§ 1~ Os descontos são classificados em obrigatórios e autorizados.
§ 2? Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados.

Art. 75. São descontos obrigatórios:
I
contribuição para a pensão militar;
contribuição para assistência médico-hospitalar miII
litar;
IH
impostos incidentes sobre a remuneração, de acordo
com a lei;
IV
indenização à Fazenda Nacional, em decorrência de
dívida;
V
indenização pela prestação de assistência médicohospitalar, por intermédio de organização militar;
VI
pensão alimentícia ou judicial;
VII - taxa de uso por ocupação de Próprio Nacional Residencial.
Art. 76.

São descontos autorizados os efetuados em favor

de:
I
II

entidades consideradas consignatárias;
serviços de assistência social dos Ministérios milita-

res;

III
IV
V

agentes do Sistema Financeiro da Habitação;
locador de casa para residência do consignatário;
outros fins de interesse de cada Ministério militar.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set.vout. 1991.

2103
Parágrafo único. Os Ministros militares regulamentarão os
descontos autorizados no âmbito das respectivas forças.
Art. 77. Efetuados os descontos obrigatórios, serão consideradas, para efeito dos demais, as seguintes parcelas mensais,
denominadas bases para descontos, para os militares da ativa e
na inatividade:
I
soldo ou quotas de soldo;
II
Gratificação de Tempo de Serviço;
III
Gratificação de Habilitação Militar.
CAPÍTULO II
Dos Consignantes e Consignatários
Art. 78. Podem ser consignantes:
I - o Oficial, o Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Oficial, o
Subofiei al, o Subtenente e o Sargento:
II - o Cabo, o Taifeiro, o Marinheiro e o Soldado da ativa com mais de cinco anos de serviço;
lU - o militar da reserva remunerada ou reformado.
Art. 79. Em nenhuma hipótese, o consignante poderá receber, em folha de pagamento, quantia líquida inferior a trinta
por centro das bases para descontos.
Art. 80. Os Ministros militares,. no âmbito de cada força
singular, especificarão as entidades que devam ser consideradas
consignatárias, para os efeitos desta lei.
TÍTULO VII
Das Disposições Diversas
CAPÍTULO I
Das Disposições Especiais
Art. 81. O militar que, na data da publicação desta lei,
encontrar-se reformado com fundamento no Decreto-Lei ri?
8.795111, de 23 de janeiro de 1946, terá o cálculo de seus provien(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (1):311, jan./mar. 1946.
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tos referidos ao soldo do posto de Segundo-Tenente, ou, se mais
benéfico, do posto a que ele faz jus, na inatividade.
Art. 82. Os militares nomeados Ministros de Estado ou
Ministros do Supremo Tribunal Militar têm remunerações estabelecídas em legislação própria, assegurado aos Ministros de
Estado o direito de opção.
Art. 83. A remuneração dos militares da ativa, em campanha, no País ou no exterior, será estabelecida em lei específica.
Art. 84. O convocado para manobra, exercício ou manutenção da ordem interna não faz jus à remuneração prevista
nesta lei, quando optar pela remuneração ou salário a que tiver
direito como servidor público federal, estadual ou municipal.
Art. 85. Aos militares que participarem de trabalhos de
construção de estradas, aeródromos e obras públicas, mapeamento e levantamento cartográfico e hidrográfico e construção
de instalações de rede de proteção ao vôo poderão ser conferidas gratificações pro labore na forma estabelecida em convênio
com os órgãos públicos ou privados interessados nos referidos
trabalhos, à conta dos recursos a estes destinados.
Art. 86. Ao militar da reserva remunerada, exceto quando
convocado, reincluído, designado ou mobilizado, que prestar tarefa por tempo certo a qualquer que efetivamente estiver percebendo.
Art. 87. Os militares que, na data da promulgação desta
lei, estiverem em gozo de vantagens nela não previstas, resultantes de sentenças judiciais, poderão optar pela nova situação,
ou permanecer no regime em que se encontram, caso não façam
a opção no prazo de sessenta dias a contar da publicação desta
lei.
Art. 88. O militar que, até I? de março de 1976, fez jus a
quotas da Indenização de Compensação Orgânica, calculadas
pela metade de seu valor, continua com os seus direitos assegurados nos termos do Decreto-Lei n? L447(21, de 13 de fevereiro
de 1976.
Art. 89. Os descontos em folha das consignações referidas
nesta lei não sofrerão, em decorrência da reestruturação da
(2) Coleção das Leis. Brasília, (1):33, jan.lmar. 1976.
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composiçao da remuneração dos militares, majorações dos respectivos valores em proporção superior às variações da remuneração efetivamente ocorridas em decorrência desta lei.
CAPÍTULO II
Das Disposições Gerais
Art. 90. Fica assegurada a remuneração integral ao militar
em gozo de licença especial.
Art. 91. A licença, por motivo de afastamento do cônjuge,
será concedida sem remuneração.
Art. 92. Na aplicação desta lei, os casos suscetíveis de interpretação serão resolvidos pelo Estado-Maior das Forças Armadas, ouvidos os Ministérios militares.
Art. 93. Ficam extintas quaisquer outras vantagens remuneratórias que vinham sendo pagas aos militares da ativa e na
inatividade, que não tenham sido mantidas por esta lei.
Art. 94. O militar que, em virtude da aplicação desta lei,
venha a fazer jus a uma remuneração inferior à que vinha recebendo, terá direito a um complemento igual ao valor da diferença encontrada, pago como vantagem individual.
Art. 95. Os valores das Gratificações de Compensação Orgânica e Habilitação Militar, das indenizações regulares e do
Adicional de Inatividade são os estabelecidos nas tabelas constantes do anexo II desta lei.
Art. 96. O valor da contribuição para a pensão militar será igual a dois dias de soldo, arredondado em cruzeiros para a
importância imediatamente superior.
CAPÍTULO III
Das Disposições Transitórias

Art. 97. Enquanto não entrar em vigor a lei especial que
trata da remuneração em campanha no País e no exterior, permanecerão em vigor os arts. 101 a 109 da Lei n~ 5.787 131, de 27 de
junho de 1972.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (3):41, abr.Zjun. 1972.
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Art. 98. Ao militar na inatividade fica assegurada a aplicação do disposto no § 3? do art. 66, desde que tenha passado
para a inatividade nas condições ali previstas.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Finais
Art. 99. O Poder Executivo, em decreto comum às Forças
Armadas, regulamentará a presente lei.
Art. 100. Fica acrescentado à alínea b do § I? do art. 3? da
Lei n? 6.880 141, de 9 de dezembro de 1980, o seguinte inciso:
«Ill - 08 da reserva remunerada, executando tarefa
por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força
Armada.»
Art. 101. O art. 53 da Lei n:' 6.880, passa a vigorar com a
seguinte redação:
«Art. 53. A remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica, comum às Forças Armadas,
e compreende:
I - na ativa;
a) soldo, gratificações e indenizações regulares;
II - na inatividade:
ai proventos, constituídos de soldos ou quotas de soldo e gratificações incorporáveis;
bl adicionaís.»
Art. 102. Ficam revogados: a Lei n:' 5.787, de 27 de junho
de 1972, ressalvado o disposto no art. 97 desta lei; a Lei n?
5.844 151, de 6 de dezembro de 1972; o Decreto-Lei n:' 1.447, de 13
de fevereiro de 1976; o Decreto-Lei n:' 1.603161, de 22 de fevereiro
de 1978; o Decreto-Lei n? 1.693 171, de 30 de agosto de 1979; o
Decreto-Lei n? 1.824 181, de 22 de dezembro de 1980; o Decreto-Lei
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):162, out.ldez. 1980.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):83, out./dez. 1972.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (1):7, ian.vmar. 1978.
(7) Coleção das Leis. Brasflia, (5):7, jul.z'set. 1979.

(8) Coleção das Leis. Brasília, (7):34, out.ldez. 1980.
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n:' 1.848 191, de 6 de janeiro de 1981; o Decreto-Lei n? 1.901 1101, de
22 de dezembro de 1981; o Decreto-Lei n? 2.201 1111, de 27 de dezembro de 1984; a Lei n:' 7.5941121, de 8 de abril de 1987; o
Decreto-Lei n:' 2.409 1131, de 7 de janeiro de 1988; o caput do art.
3? da Lei n? 3.7651141, de 4 de maio de 1960, com a redação dada
pelo art. 29 da Lei n? 8.2161151, de 13 de agosto de 1991; e demais
disposições em contrário.
Art. 103. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês
subseqüente.
Brasília, 30 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro

(9) Coleção das Leis. Brasília, (1):1, jan.Zmar, 1981.
(10) Coleção das Leis. Brasília, (7):47. out./dez. 198!.
(11) Coleção das Leis. Brasília, (7):56, out.ldez. 1984.
(12) Coleção deeLeie. Brasília (3):42, abr./jun. 1987.

(13) Coleção das Leis. Brasília, (1):8, jan.Zmar. 1988.
(14) Coleção das Leis. Brasília, (3):41, abr./jun. 1960.

(15) Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1669, jul.Zago. 1991.
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ANEXO I DA LEI N? 8.237/91

Tabela de Escalonamento Vertical

(*)

Posto ou Graduação
L

Soldo

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

885

623.352,00
585.951,00
551.666,70

810
750
695

504.915,30
467.514,00
433.229,70

625

389.595,00

540

336.610.20
305.442,60

1000
940

2. Oficiais Superiores

Capitão-de-Mar-e-Guerra, e Coronel
Capitâo-de-Fraguta e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corveta e Major
3. Oficiais Intermediários

Capitão-Tenente e Capitão

4. Oficiais Subalternos
Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

490

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

100

274.275,00
62.335,20

75
70

46.151,40
43.634,70

72

44.881,50

69
68

43.011,30
42.388,20

430

268.041,60
239.990,70
215.056,50
193.239,30
143.371,20
141.501,00
43.634,70

440

6. Praças Graduadas
Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento
'I'aífeíro-Mor
Cabo (Engajado)
Cabo (Não Engajado)

.

385
345

310
230

.
.

227
70

7. Demais Praças
Taifeiro de 1 ~ Classe
Taifeiro de 2~ Classe

210

200

130.904,10
124.670,40

(*) Os níveis iniciais tiveram seus valores atualizados nos termos da Lei n:'
8.222, de 5 de setembro de 1991 (v. pag. 2044 deste volume).
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Índice
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de I? Classe (Especializados, Cursados e Engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro de 1~ Classe e Soldado Pára-quedista (Engajado)
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1~ Classe
(Não Especializado)
.
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2~ Classe
Soldado do Exército e Soldado de 2~ Classe (Engajado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3~ Classe
.
Marinheiro Recruta, Recruta, Soldado, Soldado Recruta e Soldado de 2~ Classe (Não Engajado)
.

Soldo

150

93.502,80

125
110

77.919,00
68.568,90

75

46.751,40

68

42.388,20

ANEXO II DA LEI N? 8.237/91
Gratificações e Indenizações
Tabela I - Gratificação de Compensação Orgânica
Valor Percentual

Situações

20% do soldo

Atividades previstas nos incisos I, 11, 111, IV
e VI, do art. 18.

10% do soldo

Atividades previstas no inciso V do art. 18.

Tabela II - Gratificação de Habilitação Militar
Valor Percentual

Situações

30% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria L

25% do soldo

Cursos de Altos Estudos
Categoria II.

20% do soldo

Cursos de Aperfeiçoamento

15% do soldo

Cursos de Especialização

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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Tabela IH - Indenização de Representação
a) Pelo exercício do posto ou graduação em situações normais
Posto/Graduação
Oficial-General
Oficial-Superior
Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno,
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial
Suboficial, Subtenente e Sargento

Percentuais

30% do soldo
25% do soldo
20% do soldo
10% do soldo

b) Pelo exercício de cargos especiais

Situação

Percentuais

Oficial no exercício do cargo de Comandante,
Chefe ou Diretor de organização militar com
autonomia ou semi-autonomia administrativa,
e em qualquer caso, quando Oficial-General.

10% do soldo

Militar em viagem de representação, instrução ou de emprego operacional, quando o direito à representação for expressamente declarado em ato do respectivo Ministro.

10% do soldo

Quando às ordens de autoridade estrangeira,
por ato do Ministro de cada força ou do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

10% do soldo

Observação: As indenizações das tabelas a) e b) podem ser acumuláveis.

Tabela IV - Indenização de Moradia
Situação

Percentuais

Quando o militar possuir dependente

30% do soldo

Sem dependente

10% do soldo
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Tabela V - Gratificação de Localidade Especial
Situação

Percentuais

Categoria A
Categoria B

30% do soldo
15% do soldo

Tabela VI

Adicional de Inatividade
Percentuais

Situação
Com 40 anos de serviço ou mais

45% do soldo

Com 35 anos de serviço

35% do soldo

Com 30 anos de serviço

30% do soldo

Transferidos, ex-otiicíc, para a reserva remunerada, com menos de 30 anos de serviço.

20% do soldo

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

Tabela VII - Adicional Pro labore
Situação

Percentual

Art. 86.

30% dos proventos

LEI N? 8.238, DE 4 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a incorporação, aos salários, do abono de que trata a Lei n? 8.178(1),
de 1 de março de 1991, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? A partir de I? de setembro de 1991, são incorporados aos salários em geral, à exceção do salário mínimo, os abo(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):530, marv/abr. 1991.
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nos de que trata o art. 9?, inciso lU da Lei n? 8.178, de I? de
março de 1991, na forma do disposto nesta lei.
§ I? Respeitado o princípio da irredutibilidade salarial, é
facultado ao empregador deduzir, da importância a ser incorporada, o valor correspondente às majorações salariais concedidas, a título de reajuste ou antecipação, após 28 de fevereiro de
1991.
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se ao valor diário ou
horário do salário, ou à remuneração do trabalhador avulso,
conforme o caso.
§ 3? Para os trabalhadores ad~itidos após I? de agosto de
1991, o valor do abono a ser incorporado nos termos deste artigo
será igual ao valor do abono correspondente ao salário mensal
contratado.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de I? de setembro de
1991.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1991; nO? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
LEI N? 8.239, DE 4 DE OUTUBRO DE 1991
Regulamenta o art. 143, §§ 1? e 2? da
Constituição Federal, que dispõem sobre a
prestação de Serviço Alternativo ao Serviço
Militar Obrigatório.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O Serviço Militar consiste no exercicio de atividades especificas, desempenhadas nas Forças Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica.
Art. 2? O Serviço, Militar inicial tem por finalidade a formação de reservas destinadas a atender às necessidades de
pessoal das Forças Armadas, no que se refere aos encargos relacionados com a defesa nacional, em caso de mobilização.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033·2246, set./out. 1991.
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Art. 3? O Serviço Militar inicial é obrigatório a todos os
brasileiros, nos termos da lei.
§ I? Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete, na
forma da lei e em coordenação com os Ministérios Militares,
atribuir Serviço Alternativo aos que, em tempo de paz, após
alistados, alegarem imperativo de consciência decorrente de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para' se
eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.
§ 2? Entende-se por Serviço Militar Alternativo o exercício
de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, em substituição às atividades de caráter essencialmente militar.
§ 3? O Serviço Alternativo será prestado em organizações
militares da ativa e em órgãos de formação de reservas das Forças Armadas ou em órgãos subordinados aos Ministérios Civis,
mediante convênios entre estes e os Ministérios Militares, desde
que haja interesse recíproco e, também, sejam atendidas as aptidões do convocado.

Art.- 4? Ao final do período de atividades previsto no § 2?
do art. 3? desta lei, será conferido Certificado de Prestação Alternativa ao Serviço Militar Obrigatório, com os mesmos efeitos
jurídicos do Certificado de Reservista.
§ I? A recusa ou o cumprimento incompleto do Serviço Alternativo, sob qualquer pretexto, por motivo de responsabilidade pessoal do convocado, implicará o não-fornecimento do certificado correspondente, pelo prazo de dois anos após o vencimento do período estabelecido.
§ 2? Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, o certificado só será emitido após a decretação, pela autoridade competente, da suspensão dos direitos políticos do inadimplente,
que poderá, a qualquer tempo, regularizar sua situação mediante cumprimento das obrigações devidas.
Art. 5? As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do
Serviço Militar Obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém,
de acordo com suas aptidões, a encargos do interesse da mobilização.

Art. 6? O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
baixará, no prazo de cento e oitenta dias após a sanção desta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.1):2033-2246. set./out. 1991.
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lei, norrnas complementares a sua execução, da qual será coordenador.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Márío César Flores
Carlos Tínoco Ríbeíro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro

LEI N? 8.240, DE 7 DE OUTUBRO DE 1991
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar até o limite de Cr$ 33.000.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991),
em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar até o limite de Cr$33.000.000,00 (trinta e três milhões de
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporação de recursos provenientes de operação de crédito a ser contratada entre a União e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Art. 3? A abertura do crédito suplementar é condicionada
à efetiva contratação da operação de crédito referida no artigo
anterior.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO

de 8.10.1991, pág , 21821.
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LEI N? 8.241, DE 7 DE OUTUBRO DE 1991
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de CrS578.256.000,OO, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991),
em favor da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de Cr$578.256.000,OO (quinhentos e setenta
e oito milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo II desta lei, nos montantes especificados.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 8.10.1991, págs. 21822/21823.

LEI N? 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991
Cria o Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (Conanda) e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Fica criado o Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda).
§ I? Este conselho integra o conjunto de atribuições da
Presidência da República.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2ü33-2246. setc/out. 1991.
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§ 2~ O Presidente da República pode delegar a órgão executivo de sua escolha o suporte técnico-administrativo-financeiro necessário ao funcionamento do Conanda.
Art. 2~ Compete ao Conanda:
I - elaborar as normas gerais da política nacional de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente, fiscalizando as ações de execução, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87 e 88 da Lei n~ 8.069 111, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
II - zelar pela aplicação da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
III - dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente, aos órgãos estaduais,
municipais. e entidades não-governamentais para tornar efetivos os princípios. as diretrizes e os direitos estabelecidos na Lei
n~ 8.069, de 13 de julho de 1990;
IV - avaliar a política estadual e municipal e a atuação
dos Conselhos Estaduais e Municipais da Criança e do Adolescente;
V
(Vetado)
VI
(Vetado)
VII
acompanhar o reordenamento institucional propondo. sempre que necessário, modificações nas estruturas públicas e privadas destinadas ao atendimento da criança e do adolescente;
VIII - apoiar a promoção de campanhas educativas sobre
os direitos da criança e do adolescente, com a indicação das medidas a serem adotadas nos casos de atentados ou violação dos
mesmos;
IX - acompanhar a elaboração e a execução da proposta
orçamentária da União, indicando modificações necessárias à
consecução da política formulada para a promoção dos direitos
da criança e do adolescente;
X - gerir o fundo de que trata o art. 6~ da lei e fixar os
critérios para sua utilização, nos termos do art. 260 da Lei n?
8.069, de 13 de julho de 1990;
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2379, jul./ago. 1990.
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XI -

elaborar o seu regimento interno, aprovando-o pelo

voto de, no mínimo, dois terços de seus membros, nele definin-

do a forma de indicação do seu Presidente.
Art. 3? O Conanda é integrado por representantes do Poder Executivo, assegurada a participação dos órgãos executores
das políticas sociais básicas na área de ação social, justiça, educação, saúde, economia, trabalho e previdência social e, em
igual número, por representantes de entidades não-governamentais de âmbito nacional de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente.
§ I? (Vetado)
§ 2~ Na ausência de qualquer titular, a representação será
feita por suplente.
Art. 4? (Vetado)
Parágrafo único. As funções dos membros do Conanda
não são remuneradas e seu exercício é considerado serviço público relevante.
Art. 5? O Presidente da República nomeará e destituirá o
Presidente do Conanda dentre os seus respectivos membros.
Art. 6? Fica instituído o Fundo Nacional para a criança e
o adolescente.
Parágrafo único. O fundo de que trata este artigo tem como receita:
a) contribuições ao Fundo Nacional referidas no art. 260 da
Lei ri? 8.069, de 13 de julho de 1990;
b I recursos destinados ao Fundo Nacional, consignados no
orçamento da União;
c) contribuições dos governos e organismos estrangeiros e
internacionais;
d) o resultado de aplicações do governo e organismos estrangeiros e internacionais;
e) o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente;
f) outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 7? (Vetado]
Art. 8? A instalação do Conanda dar-se-á no prazo de quarenta e cinco dias da publicação desta lei.
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Art. 9? O Conanda aprovará o seu regimento interno no
prazo de trinta dias, a contar da sua instalação.
Art. 10. Os arts. 132, 139 e 260 da Lei n? 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo,
um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução.
Art. 139. O processo para a escolha dos membros do
Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do
Ministério Público.
Art. 260. Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, na declaração do Imposto sobre a Renda, o total
das doações feitas aos Fundos dos Direitos da Criança e
do Adolescente - nacional, estaduais ou municipais - devidamente comprovadas, obedecidos os limites estabelecidos em Decreto do Presidente da República.
§ I?
.
§ 2?
.
§ 3? O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará
a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos
deste artigo.
§ 4? O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos
incentivos fiscais referidos neste artigo.»
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Margarida Procópio
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LEI N? 8.243, DE 14 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre os vencimentos dos professores incluídos no Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos de que
trata a Lei n? 7.596(1), de 10 de abril de 1987,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O valor do vencimento correspondente ao nível 1
da classe de Professor Auxiliar da Carreira de Magistério Superior é fixado em Crê 104.181,28, e o do nível 1 da classe A da
Carreira de Magistério de Ensino Fundamental e Médio em Crê
57.658,18, concernentes ao regime de trabalho de vinte horas semanais a que estão submetidos os professores incluídos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos de que trata
a Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987.
§ I? O vencimento a que fizer jus o docente integrante da
Carreira do Magistério Superior será acrescido dos seguintes
percentuais, incidentes sobre os valores de vencimentos constantes da tabela anexa, e conforme nela especificado:
a) quanto à titulação:
1. Cinqüenta por cento, no caso de possuir o título de
Doutor ou de Livre-Docente:
2. Vinte e cinco por cento, no de grau de Mestre;
3. Doze por cento, no de certificado de especialização;
b) de cinqüenta e cinco por cento incidente sobre o vencimento relativo ao regime de quarenta horas semanais no caso
de regime de dedicação exclusiva.
§ 2? O Ministério da Educação disciplinará o reconhecimento do certificado de especialização de que trata o item 3 do
parágrafo anterior, no prazo de trinta dias, contados da data de
vigência desta lei.
Art. 2~ Os acréscimos de vencimentos decorrentes da titulação não serão percebidos cumulativamente.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (3):45, abro Ijun.1987.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set.Zout. 1991.

2120
Art. 3? Havendo diferença de vencimento, em decorrência
da aplicação do disposto nesta lei, este valor será pago a título
de diferença de vencimentos nominalmente identificada, sendo
considerada também para cálculo das vantagens pessoais.
Art. 4? As despesas decorrentes da execução do disposto
nesta lei correrão à conta dos recursos orçamentários do Ministério da Educação.
Art. 5? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros a partir de I? de setembro de 1991.
Brasília, 14 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
Luiz Antônio Gonçalves

ANEXO A LEI N? 8.243, DE 14.10.1991
Magistério Superior - 20 Horas

Classe

Titular
Adjunto

Assistente

Nível

Graduado

Especialização

Mestrado

Doutorado

U

244.449,80

273.783,10

305.561,50

366.673,80

4
3
2
1

195.559,36

219.026,40
200.596,65
198.663,48
189.203,32

344.449,20

293.339,04
279.370,51
266.067,16
253.397,31

4

153.574,13
146.261,08
139.296,27
132.663,12

172.003,02

191.967,66
182.836,35

120.602,84
114.859,85
109.390,84
104.181,38

135.075,18

3

2
1

Auxiliar

4
3
2

1

186.247,01
177.378,11
168.931,54

163.812,40
156.011,82
148.582,69

128.643,08
122.517,18
116.683,08

332.808,76
321.722,63
211.164,42

174.120,33

230.361,19
219.391,62
208.944,40

165.828,90

198.994,68

150.753,55
143.574,81
136.737,92
130.226,60

180.904,26
172.289,77
164.085,51
156.271,93
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Magistério Superior - Dedicação Exclusiva
Nível

Graduado

Especialização

Mestrado

Doutorado

Titular

U

757.792,52

848.727,62

947.240,65

1.136.688,70

606.234,01

678.982,09

Adjunto

4
3

646.649,61

909.351,01
866.048,59

2

577.365,73
549.872,14

1

523.687,77

757.792,51
721.707,16
687.340,17
654.609,71

4
3
2
1

476.079,00
453.409,84
431.818,43
411.255,67

507.818,46
483.636,64

595.099,75
566.761,67
539.773,03

460.606,35

514.069,58

714.119,70
680.114,01
647.737,64
616.883,50

4
3
2
1

373.868,80
356.065,50

416.733,05
398.793,39

339.110,05

379.803,25
361.717,39

467.336,00
445.001,91
423.887,56
403.702,45

560.803,20
534,..098,29
508.665,07
484.442,94

Classe

Assistente

Auxiliar

322.961,96

615.856,79
586.530,30
533.209,37

824.808,21

785.531,65

Magistério Superior - 40 Horas
Classe
Titular
Adjunto

Assistente

Auxiliar

Nível

Graduado

Especialização

Mestrado

Doutorado

U

488.898,40

547.566,20

611.128,00

733.346,60

4
3
2
1

391.118,72
372.494,02
354.756,22
337.863,08

438.052,96
417.193,30
397.326,96
378.406,64

488.898,40
465.617,52
443.445,27
422.338,85

586.678,08
558.741,03
532.134,33
506.794,62

4

1

307.148,26
292.522,16
27B.592,54
265.326,24

344.006,05
327.624,81
312.023,64
297.165,38

383.935,32
365.652,70
348.240,67
331.657,80

460.722,29
438.783,24
417.888,81
397.989,36

4
3
2
1

241.205,68
229.719,70
21B.7BO,68
20B.362,56

270.150,36
257.286,06
245.034,36
233.366,06

301.507,10
2B7.149,63
273.475,85
260.453,20

361.80B,52
344.579,55
328.171,02
312.543,84

3
2
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LEI N? 8.244, DE 16 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre o II Plano Nacional de Informática e Automação (Planin).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Fica aprovado o II Plano Nacional de Informática
e Automação (Planín), pelo período de 3 (três) anos.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
II PLANIN - ANEXO I
1.

Introdução

o desenvolvimento da microeletrônica e a crescente digitalização dos processos e produtos e a disseminação dos programas
de computador generalizaram o uso da informática. Suas aplicações estão em todas atividades, da área doméstica à espacial.
Para o ano 2000, em âmbito mundial, está prevista uma comercialização de cerca de US$200 bilhões em componentes microeletrônicos, além de US8500 bilhões em computadores. Estima-se
que os programas de computador alcancem o valor adicional de
US$300 bilhões, chegando-se a um total de cerca de US$l trilhão
de faturamento da indústria de informática.
A indústria nacional de informática, apesar de ainda não
ter alcançado padrões de preço e qualidade compatíveis com
níveis internacionais, está caminhando rapidamente para os eS
tágios finais da fase de implantação para ingressar na fase de
sua definitiva consolidação. Os dados apresentados no anexo II
deste plano. assim como as conclusões de análises realizadas,
demonstram os resultados alcançados ao longo dos últimos
anos.
M
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Os avanços da indústria brasileira de informática têm sido
dificultados pela ausência de uma articulação adequada das
políticas dirigidas para os vários segmentos do complexo eletrônico nacional (informática, telecomunicações, automotivo, eletrônica de consumo e de entretenimento). A integração dessas
políticas é um requisito indispensável para dar sustentação ao
salto qualitativo e para a elevação do poder de competitividade
da indústria de informática.
Paralelamente, a atuação do Estado, de maneira suplementar às forças de mercado, deve assegurar estímulos adequados
tanto para preservar os ganhos já alcançados como para manter
ritmo de desenvolvimento da indústria brasileira de informática
compatível com os objetivos mais amplos de modernização da
sociedade.
A produção de bens e serviços de informática, ajustada à
realidade nacional, e o seu adequado uso, são de valiosa importância na solução das graves carências sociais com que se defronta o País, e na reciclagem de seu parque industrial. A flexibilidade das soluções informatizadas permite ajustá-las às grandes diversidades regionais, sobretudo se geradas nas respectivas áreas de aplicação, estimulando-se a capacitação local. Será
indispensável que ocorra uma forte cooperação entre produtores, universidades e institutos de pesquisas, para consolidar a
criação de competências em nível regional.
O Brasil ainda apresenta um quadro modesto no uso da informática, sobretudo da microinformática. Assim, deve ser estimulada a informatização nos diversos setores de atividade. com
vistas à melhoria em seu desempenho. Isso demandará preparação de usuários, em todos os setores, e o fornecimento de produtos e serviços com crescente relação de desempenho/custo.
A Política Nacional de informática, explicitada neste plano,
norteará as ações do setor de informática no período de transição dos próximos anos.
A consolidação do setor objetiva manter a capacitação tecnológica nacional e propiciar a oferta de produtos de qualidade,
de tecnologia atual e de preços competitivos, que atendam a sociedade e possam disputar parcelas de mercado externo.
Neste sentido, os programas de melhoria da relação de preço e desempenho são parte integrante da estratégia do Govenro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246. set.lout. 1991.
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para o setor, e objetivam a definição dos produtos e/ou segmentos que contarão com mecanismos de proteção nos próximos
anos, visando a obtenção dos padrões de competividade que as
empresas enfrentarão a partir de 29 de outubro de 1992.

2. Objetivo
A Política Nacional de Informática tem por objetivo a capacitação do Pais nas atividades de informática, em proveito do
progresso social, cultural, político, tecnológico e econômico da
sociedade brasileira.
Com vistas a atingir este alvo permanente da política,
definem-se para o II Planin três objetivos:
2.1 Competitividade na produção de bens e serviços de informática, através da oferta de produtos e serviços com tecnologia atualizada, bem como' preço e qualidade compatíveis com
níveis internacionais. Entende-se, para efeito deste Planin, por
preço internacional, o praticado no país de origem do bem ou
serviço, acrescido dos impostos que lhe seriam aplicáveis no
Brasil;
2.2 Desenvolvimento tecnológico, entendido como a capacidade de gerar, desenvolver, aperfeiçoar, absorver e selecionar
tecnologias que permitam o projeto, produção e comercialização
de bens e serviços com soluções próprias e inovadoras;
2.3 Informatização crescente da sociedade brasileira, visando aumento de produtividade e modernização do País, com
ênfase na informática social e na automação dos processos produtivos.

3.

Estratégia de Ação

Para que o objetivo do II Planin seja atingido, diversas
ações coordenadas devem ser levadas a termo, envolvendo o Governo, empresas produtoras e usuários de bens e serviços de informática.
A orientação, coordenação e estímulo das atividades de informática será assegurada, em nível governamental, pela atuação harmõnica dos órgãos da Administração Pública, sempre
que necessário, segundo resoluções específicas de procedimenCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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tos baixadas pelo Conselho Nacional de Informática e Automação (Conin).
Em consonância com a Política Industrial e de Comércio
Exterior, a Política Nacional de Informática (PNI) conta com
um conjunto de instrumentos, tais como: apoio à capacitação
tecnológica, política de importações, política de exportações,
utilização do poder de compra do Estado e política de financiamentos; bem como mecanismos para a melhoria da qualidade de
produtos e serviços de informática. Adicionalmente, a PNI conta com os incentivos fiscais, previstos na legislação. Os incentivos fiscais do setor deverão ser prioritariamente direcionados à
capacitação tecnológica e reestruturação industrial, com ênfase
nos segmentos de microeletrônica e software.
A estratégia de ação deste plano encontra-se desdobrada em
diretrizes e metas que especificam as ações a serem adotadas
em quatro campos: uso, produção, pesquisa e desenvolvimento,
formação e desenvolvimento de recursos humanos em informática.
Sempre que recomendável, as ações descritas neste plano
deverão ser complementadas por planos setoriais, de cuja definição participem o Governo, a comunidade técnico-científica, as
empresas produtoras e os usuários.
3.1

Uso da Informática

A generalização do uso da informática, principalmente,
após a acelerada propagação da microinformática e sua associação com as telecomunicações, além de sua disseminação na vida
doméstica e nas atividades de automação comercial, bancária e
industrial, têm contribuído para a transformação de todas as
atividades da sociedade, nos seus aspectos econômico, social,
político e cultural. Essa disseminação traz reflexos diversos sobre os indivíduos, as instituições e a sociedade como um todo.
Tendo em vista esse caráter revolucionário da aplicação da
informática, deverão ser adotados mecanismos capazes de proporcionar à sociedade os meios necessários à sua informatização.
Nesse sentido, a tecnologia de uso deve estar associada com
as demais. Assim, de modo a otimizar os benefícios da informaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2ü33-2246, set.lout. 1991.
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tização da sociedade, é indispensável contar com a produção local de bens e serviços de informática, bem como o País ter o

domínio tecnológico sobre o ciclo completo desde sua concepção até o uso. Desta forma. os produtos tenderão a refletir melhor as aspirações e especificações do usuário.

Por sua vez, o Brasil vem buscando dinamizar e acelerar a
automação dos processos produtivos (industriais, agrícolas e
agroindustriais), de modo a obter maior produtividade e cornpetitividade para os produtos brasileiros, especialmente no mercado externo. em conformidade com a Política Industrial e de ComércioExterior. Assim, a automação dos processos produtivos
é definida como área prioritária, neste plano, no que diz respeito
à aplicação da informática no País, devendo decorrer de Programas de Competitividade Industrial (PCI). tal como previsto na
Política Industrial e de Comércio Exterior.
A melhoria dos serviços públicos de interesse social representa grande desafio ao Governo e a toda sociedade brasileira.
Portanto, a informática social, ou seja, os recursos de informática aplicados à saúde. educação. segurança pública. transporte.
abastecimento e previdência social, justiça, entre outros, é também definida como área prioritária neste plano, visando a modernização dos serviços sociais básicos e a valorização do cidadão. No contexto de modernização da administração pública é
necessário dar prioridade, também, à informatização da gestão
governamental, visando torná-la mais eficiente e ágil.
Atendendo à aspiração da sociedade brasileira e para que a
mesma possa ser beneficiada. o poder de compra do Estado deverá ser acionado visando a aceleração do processo de informatização, assim como a promoção do desenvolvimento do setor de
informática e a melhoria da competitividade das empresas brasileiras de capital nacional, preferencialmente pelo uso de tecnologia gerada no País.
Devem ser considerados e avaliados, nesse processo, os impactos culturais, econômicos, políticos e sociais para que sejam
promovidos os ajustes necessários ao treinamento e aproveitamento da mão-de-obra empregada. ao controle do ritmo de introdução das novas tecnologias e a formação de recursos humanos
adequados a elas. para evitar problemas de desemprego e desqualificação da mão-de-obra. ao acesso aos bancos de dados e
aos problemas ligados à transmissão de dados transfronteiras.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2ü33-2246, set./out. 1991.
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3.1.1.()

Diretrizes

1. A ação governamental deverá ser orientada para a informatização da sociedade brasileira, de forma crescente, em
proveito do seu desenvolvimento social, cultural, político,
científico, tecnológico e econômico.
2. O Governo e suas agências de fomento darão prioridade
aos projetos de informatização voltados para a informática SO~
cial (principalmente nos setores de saúde, educação, justiça, defesa nacional, segurança pública, transporte público, abastecimento e previdência social), hem como a modernização da administração pública e a automação dos processos produtivos (industriais, agricolas e agroindustriais).
3. Na administração pública, a utilização da informática
deve promover a melhoria dos procedimentos, com vistas ao
pronto atendimento ao cidadão.
4. Os processos de descentralização política e administrativa, em particular os decorrentes da Constituição de 1988, deverão ser executados de forma a facilitar a integração e a comunicação de dados entre as diversas esferas de Governo.
5. As aquisições de bens e serviços de informática, pelos
órgãos e entidades governamentais, serão realizadas de forma
coordenada e articulada, dando-se preferência àqueles produzidos por empresas brasileiras de capital nacional e, dentre estes,
àqueles desenvolvidos com tecnologia gerada no País nas condições de qualidade e preço a serem propostas pelo Conselho Nacional de Informática e Automação (Conin).
6. Os órgãos e entidades governamentais deverão exigir,
sempre que possível, nos processos de aquisição de bens de informática, a certificação de conformidade às normas nacionais e
às especificações técnicas destes bens.
7. Será garantida a privacidade do cidadão.
8. Serão promovidas condições de forma que os órgãos públicos forneçam ao cidadão informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como recebam do cidadão reivindicações, reclamações, críticas ou sugestões de seu interesse particular, ou de in"
teresse coletivo ou geral.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{5, t.l):2033"2246, set.Zout. 1991.
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9. Nos processos de automação devem ser considerados os
fatores de natureza empresarial e também avaliados os impactos sócio-econômicos à luz da legislação específica, principalmente quanto aos seguintes aspectos:
ai garantia de informação e negociação antecipada aos trabalhadores sobre os processos de automação, inclusive quanto à
tecnologia a ser empregada.
b; ajustamento nas estruturas de emprego e salário;
c) retreinamento e reaproveitamento de mão-de-obra:
d) preservação da saúde física e mental do trabalhador;
el necessidade de modernização do processo produtivo da
empresa.

Metas

Ações

Prazo

Agente"

Recursos
Cr$ milhões

Condicionantes

IMaio/OOJ

1.

Realizar estudos 1.1

Levantamento c anéli- 3 anos

Orgãcs de
Governo
Entidades de
classe
Universidade

sobre o processo de se de dados para avaliação
informatização da
sociedade brasileira,
incluindo a avalia-

çao dos

impacto~

so-

ciais, econômicos,
políticos c culturais,
até 1993.

do estágio de informatizacão da sociedade brasilei·
ra

Custeio

1.2 Avaliação do papel do 2 anos
Estado no processo de infor·
mat.ização da sociedade
brasileira.
1.3 Formulação de pro· 2 anos
posta de política de informatlzação da sociedade
brasileira.

2. Implantar Pro·
grama de Informática Social, apoiado
na elaboraçào e imo
plementação de Pia·
nos Setoriais de Informat.iaação. pelos

2.1 Elaboração de Planos :'\anos
Setoriais de Informat.izapara a Agricultura,
Abastecimento, Justiça e
Segurança Pública, Previdência Social e Meio Am·
biente, entre outros.

órgàos e entidades
governamentais res·
pensáveis pela preso
tação de serviços públicos, visando a
modernização e sim·
plificaeão desses serviços, até 1993.

2.2 Atualização dos PIa·
nos Setoriais de Informatizacão em Saúde e nos
Transportes.

ção

-

Orgâos de
Custeio
Governo
Entidades de
classe
Universidade

Os recursos necessários serão
alocados
nos
orçamentos de
cada orgêo do
governo envclvida.

1 ano
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Recursos
Metas

Ações

Prazo

Agentes

Cr$ milhões

Condicionantes

(Maio/90l

3. Implantar
551
núcleos de informática educativa, destinados a alunos e
professores de I? 2?
e 3? graus do sistcma formal de ensino.
constituídos por grupos interdisciplinares de educadores,
especialistas e técnicos, equipamentos,
sistemas e programas
computacionais de
suporte ao uso/aplicação da informática
educativa, até 1993.

4. Estruturar e imo
plantar, nos principais centros urbanos do pais, Cerro
trais de Serviços In'
tegreâos e Serviços de Informações
ao Cidadfio, apoia·
dos na infonnatização
e na integração das
informações de inte·
resee público, mantidas por diferentes
esferas de governo,
até 1993.

3.1 Implantação de 179 3 anos
Centros, 270 Subcentros de
Informática na Educação
de 1?, 2? graus especial e
supletivo {Cied), junto as
Secretarias' de - Educação
situadas em capitais e cidades de médio e grande
porte, que integram as re·
giões geoeducacionais brasileiras.

-

-

MEC/Proninfe
Agências de
Fomento
Secretarias
Estaduais de
Educação
Universidades

3.2 Implantação de 57 3 anos
Centros de Informática na
Educação Técnica ICictl.
junto às instituições federais de ensino técnico.

-

MEC/Proninfe
Ag. Fomento
Esc. Téc. Fed.
Centros Fed.
de Educação
Tecnológica.

3.3 Implantação de 45 3 anos
Centros de Informática na
Educação Superior (Ctes).
vinculados a instftuicõcs
de ensino superior, para a
realização
de
pesquisa
científica de caráter interdisciplinar e formação de
recursos humanos.
3.4 Implantação
de
2:3 anos
(dois! centros de excelência em informática na educação em instituições de
Ensino Superior brasileiras, integrando as áreas de
informática, educação, psicologia para construção de
pólos de pesquisa e desenvolvimento, de formaçâo
de recursos humanos, em
níveis de graduação, pósgraduação e extensão.

-

MEC/Proninfe
Agências de
Fomento
Instituições
de Ensino
Superior

-

MEC/Proninfe
Agências de
Fomento
Instituiçues
de Ensino
Superior

4.1 Estruturação, desen- 3 anos
volvimento e implantaçào
de Serviços de Atendimento ao Cidadão. para prestaçâo de informações de i nteresse público e wcebimen·
to de contribuições do público. através de telefone,
vídeotexto, painéis eletrônlcos, terminais de computadores, telegramas, eentrais de atendimentos e outros meios, difundindo as
experiências atuai".

-

Orgãcs de
Governo
- Concessionárias
de

TelocomuIÚcaç6es
Representantes
Comunitários
Agências de
Fomento

312,0
(MEC)

A participação
da União repre·
senta 15% do
valor do projeto. Assim, sua
implantação está condicionada
a recursos de
contrapartida
dos Estados.

312,0
(MEC)

265,2

lMEC)

59,8
(MEC)

Custeio

Os recursos necessários serão
alocados nos orçamentos próprios de cada órgào de governo
envolvido.
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Recursos
Ações

Metas

Pra~o

Agentes

Cr$ milhões
(Maio/90)

Condicionantes

4.2 Estruturação e im- 3 anos
plantação de projeto-piloto

de Centrais de Serviços
Públicos Integrados. em
pelo menos 5 municípios,
com articulação dos governos federal, estadual e municipal.
- - - -

5. Estruturar e imo 5.1 Regulamentação dos 3 anos
plantar mecanismos. mecanismos de compras
de compras prefe- preferenciais, pelo Estado,
rencials. pelo Esta- através de especificações
do, de bens e servi· de perfis funcionais, qualicos produzidos por dade, desempenho e cláuempresas brasileiras eulas contratuais que dede capital nacional verão constar dos editais
do setor de informá- de licitação de bens e sertíca, até 1993.
viços de informática.
5.2 Credenciamento de la- 2 anos
boratórios em órgãos e entidades independentes para
realização de ensaios de
conformidade e metrológicos em bens de informátiC".

Criar mecanismos
para garantir informação e negociação
antecipada aos trabalhadores na definição de tecnologias
a serem empregadas,
bem como no aproveitamento de mãode-obra e na definição de garantias de
preservação de saúde física e mental.

-

-

Orgão de
Governo
Empresas
Estatais
Entidades
de Classe

Custeio

Or'gão de
Custeio
Governo
Universidades
Cento de Pesq.
Ag. de Fom.
Ent. de Olas.
Estatais

6.1 Implantação de mecanismos que preforenclem.
nas compras do Governo,
as empresas que comprovam a criação de comissões paritárias entre trabalhadores e empregadores
para a definição antecipada das soluções que utihzem a informática.

1 ano

-

Órgão do
Governo

Custeio

6.2 Criação de comissões
paritárias entre trabalhadores e diretores das empresas e órgãos estatais
para definição das soluções que utilizem a informática.

1 ano

-

Orgão do
Governo
Empresas
Estatais
Entidades
de Classe

Custeio
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Metas

Ações

Implantar um Siste- 7.1

Prazo

Implantar os sistemas 3 anos -

ma Integrado de Co- de informação necessários
leta, Tratamento e ao planejamento, operação
Análise de Dados e controle do SUB.
e

Informações

em

Saúde, com ênfase 7.2
nos aspectos demográficos, epidemiológicos, técnicos, gerenciais, de produção de serviços e de

recursos do

Agentes

Informatizar tais sistemas com utilização de
tecnologias de processa-

mento distribuído e usando arquitetura e sistemas
abertos.

Ministério
da Saúde
_ FNS e Inamps
Secretarias de
Saúde
Estaduais e
Municipais
Empresas de
Informática
Estaduais e
Municipais

Recursos
CrI milhões
(Maio/90l

Condicionantes

Custeio
(Fundo
Nacional
de Saúde)

setor. 7.3 Implantação de siste-

que permita acompanhamento e atuação
efetiva no planejamento,
operação,
controle e avaliação

mas informatizados de
controle administrativo
que possibilitem o gerenciamento dos recursos físicos, materiais, humanos e
do Sistema Único de financeiros do setor saúde,
Saúde.
em no mínimo 30% das entidades.
Implantar sistemas 8.1 Informatizar os slste- 3 anos
informatizados que mas prioritários de atendipermitam melhorar mento ambulatorial e hosa promoção, prote- pitalar em, no mínimo, 3%
ção e recuperação da da rede pública de saúde.
saúde do cidadão na
8.2 Informatizar o sistecidade e no campo.
ma de vigilância sanitária
com cobertura de todo o
território nacional.
8.3 Montar
infra-estrutura de comunicação de dados, utilizando as facilidades da rede pública, para
viabilizar as ações anter!ores.

-

Ministério
da Saúde
FNS e Inamps
Secretarias
de Saúde
Estaduais e
Municipais
Empresas de
Informática
Estaduais e
Municipais

Custeio
(Fundo
Nacional
de Saúde)

8.4 Instalar centrais informatizadas para otimizecac do atendimento ambulatorial e hospitalar em peIo menos 10 dos maiores
centros urbanos do País.
8.5 Informatizar pelo me·
nos 20 distritos sanitários
para otimizar o atendirnento à saúde do cidadão em
regiões de menor densidade demográfica.
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3.2.

Produção de Bens e Serviços de Informática

Neste plano, a produção de bens e serviços de informática
diz respeito às atividades de projeto, produção e comercialização, nos segmentos de microeletrônica, programas de computador, processadores e periféricos, informática em telecomunicações, automação industrial, instrumentação digital e prestação
de serviços técnicos de informática.
A ênfase da nova fase de consolidação da indústria de informática é a busca de competitividade dos bens e serviços de
informática, baseada no tripé tecnologia, qualidade e preço,
compatíveis com 08 níveis internacionais. Assim, como estabelecido em seu objetivo, este plano visa dar condições para que a
indústria de bens e serviços de informática alcance capacitação
tecnológica, hem como competitividade interna e condições para
atuar no mercado externo.
O II Planin é compatível com a Política Industrial e de Comércio Exterior. Nesse sentido, está orientado para a integração
das políticas do Complexo Eletrônico (informática, telecomunicações, automotivo, eletrônica de consumo e de entretenimento),
dada a complementaridade de suas atividades, viabilizando o
aumento das escalas de produção e o fortalecimento das empresas brasileiras.
Para viabilizar o processo de aumento de competitividade
do setor de informática são previstas: racionalização dos mecanismos de proteção à indústria; definição de segmentos prioritários; estímulo ao desenvolvimento tecnológico; e novas orientações para a prestação de serviços técnicos de informática.
I) Racionalização dos mecanismos de proteção à indústria
A racionalização dos mecanismos de proteção à indústria
brasileira de bens de informática será implantada a partir da
adequação da estrutura tarifária dos insumos e de uma política
de importações para os bens de informática e programas anuais
de produção e desenvolvimento.
Adequação da estrutura tarifária dos insumos

A estrutura tarifária dos insumos utilizados na produção de
bens de informática será revista e adequada, de forma que as
alíquotas incidentes sobre a importação dos insumos sejam meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033·2246, set./out. 1991.
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nores do que aquelas aplicadas aos bens finais, tendo em vista
a busca de preços competitivos para o setor de informática.
Adicionalmente, a indústria de informática terá maior liberdade no suprimento de insumos (sourcing), mediante a opção de
adquiri-los nos mercados interno ou externo, considerando os
aspectos de preço e qualidade, observada a política para importações de bens de informática descrita a seguir.
Política para importações de bens de informática
A manifestação prévia da Secretaria da Ciência e Tecnologia (SCT/PR) sobre as importações de bens e serviços de informática será extinta em 29 de outubro de 1992, conforme disposto
na Lei n? 7.232111/84.
Visando expor a indústria brasileira de informática à competição internacional, este plano institui mecanismo de substituição gradual das barreiras não-tarifárias pela aplicação de
alíquotas diferenciadas, em consonância com a Política Industrial e de Comércio Exterior.
Somente estarão sujeitos à prévia anuência da SCT/PR, para fins de importação e produção, bens de informática que tenham condições de atingir padrões internacionais de competitividade, tomando-se como base a lista aprovada pelo Conselho
N acionai de Informática e Automação (Conin) e os programas
de melhoria da relação de preço e desempenho a serem apresentados pelos fabricantes, e aprovados por aquele colegiado, conforme prevê o Decreto n? 99.541121, de 21.9.1990. A relação dos
itens sujeitos à anuência prévia acima referida incluirá os bens
considerados de relevante interesse para as atividades científicas e produtoras internas, para efeitos de aplicação do artigo 22
da Lei n? 7.232/84. Deverão ser estabelecidos mecanismos que
desestimulem a importação de placas (completas/SKD/CKD),
em benefício da indústria eletro-eletrônica instalada no País
(componentes e equipamentos), evitando a simples montagem de
placas importadas em equipamentos considerados de fabricação
nacional. Os bens de informática não relacionados nas decisões
do Conin poderão ser importados sem anuência prévia da
SCT/PR.
(1) Coleção das Leis. Brasília. (7):96, out.vdez. 1984.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3095, set./out. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5, t.1):2033-2246, set.Zout. 1991.
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o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento deve
submeter ao Conin os ajustes necessários nas posições tarifárias e nas alíquotas correspondentes, para a importação dos
produtos de informática. Em paralelo, o Ministério das Relações Exteriores deve negociar a adequação dos acordos internacionais de comércio à nova realidade, em especial os acordos
Aladi que versam sobre produtos de informática, tendo em vista a remoção de barreiras não tarifárias para uma série de bens
de informática, já a partir da aprovação da lista.
Adicionalmente, procurando incentivar os investimentos no
País, bem como integrar as políticas voltadas para o complexo
eletrônico e, ainda, considerando que este plano visa a competitividade do setor e a capacitação local nas atividades de informática, será implantada uma estrutura tarifária progressiva para alíquotas de importação de insumos, componentes e produtos, levando-se em consideração a cadeia produtiva e a fase do
processo tecnológico.
Programas anuais de produção e desenvolvimento
Somente os produtos constantes da mencionada lista, aprovada pelo Conin, estarão sujeitos à apresentação de programa
anual de produção e desenvolvimento, sobre o qual incidirá a
manifestação, prevista no inciso V do artigo 8? da Lei n? 7.232,
de 29 de outubro de 1984. Os bens de informática não relacionados na lista poderão ser produzidos livremente no País.
No caso das empresas que não preencham as condições do
artigo 12 da referida lei, seus programas anuais deverão somente comprovar o atendimento às seguintes condições:
a) efetiva capacitação de seu corpo técnico nas tecnologias
do produto e do processo de produção;
b) aplicação no País em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de 5% da receita total de cada exercício, em
atividades de pesquisa e desenvolvimento, diretamente ou em
convênio com centros de pesquisa e desenvolvimento voltados
para a área de informática e automação ou, ainda, em convênio
com instituições de ensino superior brasileiras, de acordo com
os programas previamente definidos pelo Conin.
c) plano de exportação, que assegure balança comercial positiva;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246. set.Zout. 1991.
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d) programa de desenvolvimento de fornecedores locais.

As empresas brasileiras de capital nacional, que estão ex~
cluídas da apresentação de programas anuais comprovando o
atendimento às condições supracitadas, ficam obrigadas a investir 3 % da receita total de cada exercício na realização de
projetos de pesquisa em atividades de informática.
II) Segmentos prioritários
Do ponto de vista do projeto, produção e comercialização,
no País, os segmentos de microeletrônica e de programas de
computador são considerados prioritários neste plano, em função de constituírem o alicerce para o desenvolvimento do complexo eletrônico.
N esse sentido, o II Planin prevê mecanismos de proteção e
estímulo industrial, que permitam o domínio do País nessas tecnologias. Um dos mecanismos a ser implementado será um Programa de Competitividade Industrial (PCI) para esses dois segmentos, complementando as metas e ações deste plano.
O segmento de microeletrônica buscará atingir os padrões
de competitividade internacional, assegurando a capacitação
tecnológica em todas as etapas das atividades de projeto, incluindo desenvolvimento das respectivas ferramentas, e fabricação dos componentes semicondutores, optoeletrônicos e assemelhados, com ênfase nos circuitos integrados. Serão ampliados
significativamente os investimentos em P&D realizados nas empresas, nos centros de pesquisa tecnológica e nas universidades.
Será estimulado o segmento de programas de computador
pela importância que tem para o desenvolvimento do complexo
eletrônico. O desenvolvimento de programas de computador no
País será apoiado pela aplicação intensiva dos instrumentos
previstos para o estímulo ao desenvolvimento tecnológico, especialmente no caso de siste{nas operacionais abertos com tecnologia desenvolvida no País.
III) Estímulo ao desenvolvimento tecnológico
Com o objetivo de capacitar tecnologicamente o País, este
plano institui sistema diferenciado de estímulos para promover
a tecnologia desenvolvida no País sem, .entretanto, impedir as
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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alternativas de acordos de licenciamento de tecnologia do exterior. Assim, as empresas brasileiras de capital nacional do setor
de informática poderão decidir suas estratégias tecnológicas,
optando por tecnologia desenvolvida no País ou por acordos de
licenciamento de tecnologia do exterior, tanto de processos como de produtos ou de suas partes, nos termos do § primeiro do
art. 22 da Lei n? 7.232/84. Complementarmente, serão simplificados os procedimentos operacionais do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPII, para a transferência de tecnologia.
Os produtos de empresas brasileiras de capital nacional,
com tecnologia desenvolvida no País, terão prioridade no que
diz respeito a compras do governo (satisfeitos requisitos de qualidade e desempenho), financiamento à P&D, à produção e comercialização, e incentivos fiscais.
IV) Novas orientações para a prestação de serviços
técnicos de Informática
A prestação de serviços técnicos de Informática está passando por alterações no modo de produção com substituição das
tecnologias, em particular aquelas utilizadas na transcrição e
nos métodos de coleta de dados. Estas mudanças alterarão o
perfil das empresas e dos técnicos da área, reduzindo o mercado
das empresas prestadoras de serviço de transcrição de dados.
O II Planin aborda as medidas necessárias para que o setor
venha a se adequar à nova realidade, considerando a necessidade de reciclagem da mão-de-obra em paralelo com o processo de
substituição tecnológica.
Esse plano remete, ainda, à esfera da prestação de serviços
na administração pública, a necessidade de reduzir a concentração sazonal dos serviços através de mudanças de concepção dos
sistemas, distribuindo a produção ao longo do ano.

3.2.1

Diretrizes Gerais
1. Os ativos construídos pela indústria brasileira de informática (recursos humanos, materiais e tecnológicos) deverão ser
atualizados e fortalecidos, bem como ampliados os investimentos já realizados no País, nos segmentos que se revelem potencialmente competitivos.
2. A indústria brasileira de informática, assim como o restante da indústria brasileira, será exposta gradualmente à comCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2ü33-2246, set.lout. 1991.
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petição com produtos estrangeiros, como instrumento de
estímulo ao aumento de competitividade.
3. Será aprovada lista de produtos, pelo Conin, os quais
estarão sujeitos à prévia anuência da SCT/PR, para fins de importação e produção no País.
4. Será implantada estrutura tarifária progressiva para
alíquotas de importação de insumos, componentes e produtos,
levando-se em consideração a cadeia produtiva e a fase de processo tecnológico.
5. Produtos com tecnologia desenvolvida no País por empresa brasileira de capital nacional serão estimulados, principalmente através da prioridade no uso de instrumentos de
política. tais como compras preferenciais do Governo, financiamento à P&D, à produção e à comercialização. e incentivos fiscais.
6. A produção de bens e serviços de informática por empresas brasileiras de capital nacional será fomentada nos segmentos onde se tenha melhor condição de atingir competitividade, em termos de qualidade, preço e tecnologia, particularmente
na faixa de produtos de maior relevância econômica.
7. As empresas brasileiras de capital estrangeiro deverão
contribuir para o esforço de capacitação industrial e tecnológica
do País, através de investimentos em P&D, desenvolvimento de
fornecedores locais e exportações.
8. Será estimulada a constante melhoria da qualidade dos
bens e serviços de informática, com vistas a atingir níveis internacionais.
9. Será fomentada a elaboração e adoção de normas brasileiras no projeto, produção e uso de bens e serviços de informática, visando a simplificação, a intercambialidade de equipamentos e de processos afins, a facilidade de comunicação e interconexão, a racionalização, a economia, a segurança, a garantia de defesa do consumidor, a eliminação de barreiras comerciais e a pesquisa e desenvolvimento.
10. Será fomentada a comercialização dos bens e serviços
de informática brasileiros no mercado internacional, de modo a
aumentar as escalas de produção, melhorar a qualidade dos produtos e ampliar o mercado-alvo da indústria.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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3.2.1.1.()

Tecnologia
Recursos
Ações

Metas

Agentes

Prazo

Cr$ milhões

Condicionantes

IMaio/901
1. Dispor, de forma 1.1 Estímulo ao deeenvol- 3 anos
crescente, de bens e vimento de tecnologia no
serviços de informá- País, através da prioridade
tica tecnologicamen- nas compras do governo,
te atualizados e ade- financiamento à P&D, à
quados às necessi- produção e à comercializadades do País, até ção e da concessão de in1995.
centivos fiscais.
1.2

Simplificação de pro-

Ime-

-

-

Õrgâos de
Governo
Entidades de
Classe
Empresas
Universidades
Centros de
Pesquisa

Custeio

Custeio

diato
cedimentos operacionais e
revisão dos quantitativos
dos pagamentos na transferência de tecnologia ex-

terna.
1.3 Adoção de mecanismos que estimulem a pro'
dução, no Pais, por empre-

1 ano

Custeio

sas que não preencham os
requisitos do art. 12 da Lei
n? 7.232/84, de produtos na
ponta da tecnologia.
1.4 Estímulo à criação de 3 anos
programas de cooperação
entre empresas, universfdades e centros de pesquisa, visando o desenvolvimento de tecnologia própria de projeto, produção e
uso de bens e serviços de
informática.

Custeio

1.5 Orientação dos pro- 3 anos
gramas de cooperação internacional para a realização de
P&D pré-competitiva nas áreas tecnológicas prioritárias.

Custeio

1.6
Apoio à elaboração 3 anos
de estudo sobre matriz tecnológica do setor de informática.

31,2

(SCTI
CNPq)

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2ú33-2246. set./out. 1991.
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3.2.1.2.()

Normalização e Qualidade em Informática
Recursos

Metas

Ações

1. Atingir níveis de 1.1 Criação de mecanisQualidade que per- mos para elaborar especifimitam a competitivi- cações para aquisições godade doa bens e ser- vernamentais com base em
viços de informática normas nacionais e interno País e no exte- nacionais, hem como para
rior, até 1995.
seu uso efetivo.
1.2 Aparelhamento, capa'
citação e credenciamento
de laboratórios para atuação como organismo de
certificação de conformidade, interoperabilidade e interconectividade de insumos, produtos e processos
para OSI - Opan Svetetns
Interconncction (LAB OSI)

Prazo

1 ano

anos

1.3 Aparelhamento, capa- 3 anos
citação e credenciamento
de laboratórios para atuação como org-anismo integrante da Rede Nacional
de Metrologia para raso
treabilidade de equipamen·
tos, sistemas e instrumentos na área de informática
(lnformetro).
1.4 Registro de no mini- 3 anos
mo, 18 normas brasileiras
de informática.

1.5 Fomento à automati- 3 anos
zação de ensaios e testes
na produção de bens de in'
formática, pelas empresas
do setor.
1.6 Financiamento a pro- 3 anos
gramas de qualidade e normalização em empresas do
setor de informática.
1.7. Implantação da ceru- 3 anos
ficação de conformidade
no setor de informática, de
acordo com as normas ISO
série 9000.

Agentes

-

ABNT

-

BRISA

-

Orgilas de
Governo
Agências de
Fomento
Entidades de
Classe
Empresas
Laboratórios
Universidades
Centros de
Pesquisa

c-s milhões
(Maio/901

Condicionantes

Custeio

Formação e desenvolvimento
de recursos humanos na área
de metrologia,
normalização e
qualidade.

364.0

(SCTI
FNDCT)

156,0

(SCTI
FNDCT)

156,0

ISCTI

FINEP)
312.0

ISCTI
FINEP)

Con~cientiza·

cão e participação do segmento industrial na
elaboração
de
normas
técnicaso

1.560,0

(BNDES)

Custeio

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246. set./out. 1991.
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3.2.1.3.()

Preços e Custos em Informática

Metas

Ações

Prazo

Agentes

Recursos
Crs milhões

Condicionantes

(Maio/90)
L Obter redução de
preços dos produtos
e serviços de informática, de forma a
atingir níveis de

1.1 Identificação dos fatores determinantes na formação de custos e preços
dos bens e serviços de informática.

1 ano

-

competitividade com

1.2 Liberação seletiva e 2 anos
gradativa de barreiras nãotarifárias, associada à:
cialíaadcs no Pais,
li l adequação das tarifas
até 1995.
alfandegárias de insumos e
produtos de informática;
b) adequação dos acordos
internacionais de comércio, preservando o principio da proteção tarifária
efetiva e o princípio da in-

produtos e serviços
estrangeiros comer-

-

Orgãcs de
Governo
Entidades de
Classe
Empresas
Universidades

5,2
~SCT)

Redução
dos
preços dos insumos,
tanto
nacionais Quanto importados,
que fazem parte
da cadeia produtiva dos bens
e serviços de informática.

dústria nascente, bem como a necessidade de balanço de pagamentos.
1.3 Adequaçào dos índices de nacionalização dos
produtos de informática
visando redução de custos.

1 ano

1.4 Estímulo à criação de
consórcios ou associações
de empresas para a compra
de insumos no País e no
exterior.

1 ano

1.5 Fomento à P&D précompetitiva, compartilhada entre empresas, de forma a reduzir custos de desenvolvimcnto.

1 ano

1.6 Estímulo à adoção de 3 anos
práticas empresariais Que
visem o aumento da produtividade dos processos industriais (Justin - time,
Kanban, etc.).
1.7 Desregulamentação e
desburocratização de procedimentos do Governo
Que onerem os custos das
empresas produtoras de
bens e prestadoras de serviços de informática.

1 ano
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3.2.1.4.( I

Exportação em Informática

Metas

Ações

Prazo

Agentes

Recursos
Cr$ milhões

Condicionantes

(Maio/901
L Exportar 20% do
faturamento
anual
obtido com a COmerciaii;>;ação de bens e
serviços de informática, até 1995,

1.1 Identificação de opor- 2 anos
tunidades no mercado externo, em termos de produtos e serviços, bem como
de países.
1.2 Utilização dos mecanismos de promoção comercial e de cooperação internacional para conhecimento de mercados externos, visando a ccmerclalizaçào dos produtos e serviços brasileiros nesses mercados.

1 ano

-

Orgãas de
Governo
Agências de
Fomento
Entidades de
Classe
Empresas
Funcex

187,2

(Finep e
SCT)

Custeio

Dperaciona.lização de linhas de
crédito para o
financiamento
das exportações
de bens e serviços de informática para empresas brasileiras de capital
nacional.

1.3 Promoção da exporta- 3 anos
cão de bens e serviços de
informática agregados a
bens e serviços com tradição no mercado externo.
1.4 Oo e r acion al i z a ç ão,
com as particularidades
cabíveis, das exportações
de programas de computador e demais serviços técnicos de informática.

1 ano

1.5 Obtenção de balança 3 anos
comercial positiva pelas
empresas que não preen'
cham as condições do arti·
go 12 da Lei n? 7.232/84.
1.6 Simplificação
dos
controles operacionais e
revisão da estrutura tributária, visando a compatibilização dos impostos co·
brados no País com aqueles vigentes no cenário in'
ternacional.

1 ano

Custeio
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3.2.2

Microeletrônica
3.2.2.1.() Diretrizes

1. O Governo estimulará a progressiva implantação da indústria de componentes microeletrônicos, podendo envolver as
etapas de projeto, fabircação de máscaras, processamento físicoquímico, montagem, ensaios e homologação de componentes, comercialização e uso (ciclo completo), tendo em vista garantir a
capacitação tecnológica e a competitividade dos diversos setores
do complexo eletrônico.
2. O Governo deverá estruturar programa integrado de pesquisa e desenvolvimento e de formação de recursos humanos voltado para a capacitação tecnológica da indústria, envolvendo
universidades, centros de pesquisa e empresas.
3. Será estimulado o uso crescente de componentes de roicroeletrônica projetados e manufaturados no Brasil, com qualidade e preço compatíveis com os praticados em nível internacional, na produção e comercialização de bens em geral, particularmente através da articulação das políticas para os setores que
compõem o complexo eletrônico (informática, telecomunicações,
automotivo, eletrônica de consumo e de entretenimento, ou seja,
todos os setores que se utilizam da eletrônica para criar, complementar ou melhorar produtos e serviços).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1l:2033-2246, set.lout. 1991.

2143
3.2.2.2.()

Microeletrônica
Recursos

Metas

Ações

Prazo

Agentes

c-s milhões

Condicionantes

IMaio/901
L Consolidar, até
1993, a produção de
componentes de microeletrônica podendo envolver projeto,

confecção de mascaras, processamento
físico-químico, montagem, teste, cert.ificação de conformidade e comercialização.

1.1 Estabelecimento de linha de financiamento para
implantação, ampliação ou
modernização de plantas
industriais de processamento físico-químico.

1 ano -

1.2 Funcionamento pleno
dos laboratórios de certificação de conformidade e
analise de falhas como suo
porte IiO complexo eletrôni·
co.

1 ano

1.3 Implantação do proíeto conjunto de desenvolvimento tecnológico de máscaras e de prototipagem r á pida de circuitos integrados, envolvendo o CTI,
CPQD, Fucepl, Centros de
Pesquisa e Empresas.

1 ano

-

Úrgâos de
Governo
Agências de
Fomento
Empresas
Centros de
Pesquisa
Universidades

550,0

(SCT/CTI)

620,0

(SCT/CTlj

1.4 Desenvolvimento
e 3 anos
disseminação da capacidade de projeto e uso de círcuitos integrados, inclusi·
ve com a criação de biblioteca centralizada de células.
2. Estimular a crescente ocupação do
mercado interno de
componentes de microeletrônica produztdos por empresas
brasileiras de capital
nacional.

Participação fi·
nanceita das agências de lo
menta.

2,1 Estabelecimento de
mecanismos que estimulem a compra de componentes de microeletrônica
produzidos por empresas
brasileiras de capital nacional.

1 ano

2.2 Estabelecimento de linhas de financiamento para realização de projetos
de circuitos integrados no
País e aquisição de ferramentas de projetos.

1 ano

2.3 Implement.açãc
do 3 anos
programa de component.íaacüc do Sistema de Ccmutação Nacional Trópico,
visando ampliar sua cempetitividade.

430,0

(SCTI
Fmep}

-

Orgãus de
Governo
Agências de
Fomento
Empresas
Centros de
Pesquisa
Universidades

Custeio

312,0
(SCTI
Finep)

Participação financeira da SHC
eSDR.

Integração das
políticas brasileiras voltadas
para os setores
que compõem o
complexo
eletrônico (informática, telecornunlcaçôes, ele·
trônica de consumo, automoti·
vo).

Custeio
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3.2.2.2. (I

Microeletrônica
Recursos

Metas

Ações

Pmo

Agentes

c.s milhões
IMaio/90i

2.4 Ut.iliaação do poder 3 anos
de compra do Estado, através das empresas nos diversos setores do complexo eletrônico, para a aquisição preferencial de bens
finais que se utilizem de
circuitos integrados projetados ou difundidos no
País.

Custeio

2.5 Estabelecimento de 3 anos
programa de padronização
de especificações e aplicações de optoeletrõnícos, de
forma a direcionar as aquisições para os componentes produzidos no Pais e,

Custeio

Condicionantes

desta forma, gerar escala
de produção para a indústria nacional.
2.6 Apoio a Univcrsida- 3 anos
de, Centros de Pesquisa e

550.0
ISCT/CTl)

Empresa Brasileira de Capital Nacional, para pesquisa, desenvolvimento e
produção de ferramentas
de software para o projeto
automatizado de circuitos
integrados (CAD-E), visando à disseminação da
capacidade de projeto baseado em software nacional para desenvolver circuitos integrados.
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Recursos

Metas

Ações

3. Desenvolver, até
1995, tecnologias referentes a:
- circuitos integrados de silício, com
resolução mínima inferior a um mícrome-

tro:
- circuitos integrados de areeneto de

Prazo

3.1 Implantar e operar 3 anos
programa intel':Tado de
pesquisa e desenvolvimento, e de formação de recursos humanos em mlcroeletrônica, envolvendo instltuícões de ensino e pesquísa, e empresas, voltado para a capacitação tecnológica da indústria.

Agentes

Órgãos de
Governo
Agencias de

Fomento
Centros de
Pesquisa
Universidades
Empresas

gália;
- circuitos integrados optoelet.rônicos
para processamento
óptico e comutação
fotônica;
- mostradores de informação de alta resolução.

c-s milhões
IMaio!901

1.730,0

Condicionantes

Recursos

para

(SCT/CTll atividades em
universidades
previstos no
Programa Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento e de
Formação de Recursos Humanos em Informática (ação 1.2
Pesquisa e
Desenvolvimento).

3.2.3 Programas de Computador (Software)
3.2.3.1.()

Diretrizes

1. Será estimulado o desenvolvimento de programas de computador, de padrão internacional, através da crescente utilização de metodologias e ferramentas que visem melhorar a produtividade e qualidade, com vistas a aumentar a participação no
mercado interno e atingir o mercado externo.
2. Será apoiado o desenvolvimento da capacitação gerencial, tecnológica e comercial das empresas brasileiras de capital
nacional, visando ao crescente fortalecimento e competitividade
da indústria nacional.
3. Será estimulado o desenvolvimento de programas de
computador baseados em sistemas operacionais abertos, em
conformidade com normas técnicas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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3.2.3.2.()

Programas de Computador
Recursos

Metas

Ações

1. Aumentar para
50% do faturamento

1.1.

Implantaçãode progra-

ma articulado

de

Prazo

Agentes

Cr$ milhões
(Maio/901

1 ano

Orgàos de
Governo
Agencias de
Fomento
Empresas
Brasileiras
de Capital
Nacional
Entidades de
Classe

Custeio

compras

bruto anual do sego do governo que divulgue
menta a participação
dos programas de

computador

deaen-

volvidos no Pais, até
1995.

antecipadamente suas especificações e necessidades,
e dê preferência a progra-

mas de computador desen·
volvidos no Pais, por empresas brasileiras de capltal nacional.
1.2 Estabelecimento
de 3 anos
mecanismo tributário, visando estimular o desen-

Condicionantes

Custeio

volvimento e produção de
programas de computador
no País.
1.3 Criação de linhas de
financiamento para desen·
volvlmento. comercialização e aquisição de programas de computador de empresas brasileiras de capi·
tal nacional.

1 ano

1.4 Estímulo à capacita- 3 anos
çào de empresas br aslleiras de capital nacional para gerenciar e desenvolver
programas de computador
de grande porte e complexidade para os padrões internacionais, com qualidade e preços competitivos.

1.404,0

(SCTI
F'inep]

Adoção de sistemas de garantias flexíveis
para fins de financiamento.

Custeio
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Metas

Ações

Prazo

Agentes

Recursos
Crs milhões

Condicionantes

(Maio/9D1

2. Aumentar
em 2.1 Continuidade do Pro- 3 anos
50% a produtividade jeto Fábrica de Software,
brasileira no ciclo de pelo CTI, Embrapa e Bandesenvolvimento de co do Brasil, e crescente
programas de com- disseminação de sua metoputador, até 1995.
dologia e ferramentas às
empresas brasileiras de capital nacional.

2.2 Apoio a projetos de 3 anos
Engenharia de Software
em Universidades e Centros de Pesquisa, visando
ao desenvolvimento de me·
todologias, técnicas e fero
ramentas para melhoria da
produtividade e da qualidade do scfzware .
2.3

Orgãos de
Participação fi520,0
Governo
do
(SCT/CTI) nanceira
Agências de
Banco_ do Brasil
Fomento
e Embrapa, em
Empresas
partes iguais ao
Brasileiras
CTI.
de Capital
Nacional
Entidades
260,0
de Classe
(SCTI
Centros de
FNDCTI
Pesquisa
Universidades

Implantação e capaci- 2 anos

208,0
(SCTI
FNDCT)

tação de laboratórios de
ensaio para atuarem na
área de certificação de confor-midade com normas e padrões nacionais e internacionais de qualidade de
software.
3. Exportar 30% do 3.1 Criação de mecanis- 2 anos
faturamento anual mos de financiamento para
obtido com a comer- exportação de progr amas
cialiaação de progra- de computador desenvolvimas de computador dos por empresas brasileidese nvol vtdoa no ras de capital nacional ou
País, até 1995_
por estas em cooperação
com empresas que não
preencham as condições do
artigo '12
da
Lei n?
7.232/84.

Órgãos de
Governo
Agências de
Fomento
Entidades de
Classe
Empresas
Funcex

312,0
(SCTI
Finep)

3.2 Estímulo às empresas 2 anos
brasileiras de capital nacional para que passem a
buscar contratos de desenvolvimento de programas
de computador no exterior.

Custeio

3.3 Implantação de proje- 2 anos
to
nacional,
multiinstitucíonal, visando capacitar empresas brasileiras de
capital nacional a atuarem
no mercado externo.

Custeio
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Recursos
Ações

Metas

4. Sedimentar a capacitação tecnológica do País no desenvolvimento do ciclo

4.1 Criação e operaciona- 3 anos
Iízacão de linhas de financiamento visando ao desenvolvimento de sistemas
completo de siste- operacionais abertos, demas operacionais senvolvidos no Pais por
abertos até 1993.
Empresas Brasileiras de
Capital Nacional, de modo
a mantê-los compatíveis
com as últimas versões a
nível internacional.

4.2 Implantação de programa articulado de compras do governo que assegure aquisição exclusiva
de sistemas operacionais
abertos totalmente desenvolvidos por empresas brasileiras de capital nacional.

Agentes

Crs milhões
IMaio/9ll1

Órgãos de
Governo
- Agências de
Fomento
- Entidades de
Classe
- Empresas
- Universidades

260,0
/BNDES)

Prazo

1 ano

-

Condicionantes

Custeio

3.2.4 Processadores e Periféricos
3.2.4.1.()

Diretrizes

1. Será estimulado o desenvolvimento de estações de trabalho, visando ao domínio desta tecnologia e a oferta de ferramentas ao mercado.
2. Será apoiada a evolução dos microcomputadores que explorem intensamente suas possibilidades tecnológicas e sua arquitetura aberta, e dos supermicrocomputadores que utilizem
tecnologia ou características inovadoras, tais como implementação RISC, aderência a padrões, conectividade e facilidades
de comunicação.
3. Será apoiado o desenvolvimento de novas soluções para
automação bancária, comercial e de escritórios, que utilizem arquiteturas abertas, aderência a padrões, conectividade e tecnologia no estado-da-arte.,
4. Será estabelecido programa conjunto entre indústria,
usuários e centros de pesquisa para projetar, desenvolver e produzir minissupercomputadores, inclusive seus programas básicos
e aplicativos, com base em processamento paralelo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246. set.Zout. 1991.
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5. Será criado programa nacional para projetar, desenvolver e produzir supercomputadores, inclusive seus programas
básicos e aplicativos.
6. Será estimulado o desenvolvimento e produção de periféricos, de forma seletiva, considerando o estágio atual da indústria nacional e as tendências mundiais.,
7. Será estimulada, no segmento de periféricos, a concentração industrial, tanto em termos de empresas atuantes como
de tecnologias empregadas, objetivando oferecer produtos com
qualidade, atualidade tecnológica e preços adequados para os
mercados interno e externo.

3.2.4.2. ()

Processadores e Periféricos

Metas

Atingir compctitividade no mercado
interno em microcomputadores e em
supermicrocomputadores, até 1992, em
termos de preço e
qualidade, tendo como referência os niveís internacionais.
1.

Ações

Prazo

1.1 Criação c op€raciona- 3 anos
Haacãc de linhas de financiamento visando o dcscnvolvimento de novas geraç0es de microcomputadores e supurmicrocomputadores.
2 anos
1.2 Instalação de laborá-

Agentes

-

Uníverstdad.
Centros de
Pesquisa

tórios para atuarem na certificação de conformidade
e análises comparativas de
processadores e seus periféricos.

2. Atingir competi· 2.1 Implantação de protividade no mercado grama cooperativo entre
interno em produtos usuários, Governo, indúsde Automação Ban· tria, bancos e comércio pacária e Automação ra utilização de padrões de
Comercial, até 1992 comunicação, inclusive o
em termos de preço Serviço de Transferência
e qualidade, tendo 'Eletrônica de Fundos.
como referência os
níveis inter nacio- 2.2 Implantação de pro'
grama conjunto entre Gonais.
verno e indústria, visando
a adoção de arquiteturas
de redes abertas do tipo
OSI/ISO, nos produtos de
automação bancária e co-

I ano

1 ano

Órgãos de
Governo
Agências
de Fomento
Entidades
de Classe
ABNT

_

Órgãos de

Governo
Agências de
Fomento
Empresas
Brasileiras de
Capital
Nacional
Entidades de
Classe
BRISA
ABNT

R€cur50S
Crs milhões
IM310/001

Condicionantes

1.040,0
(BNDESI

208,0
(SCT/
FNDCT)

Custeio

Custeio

marcial.
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Recursos
Metas

Ações

3.

Projetar c pro- 3.1 Implant.açào de proEstações de grama cooperativo entre
Trabalho com siste- universidades centros de
ma operacional aber- pesquisa e empresas brasito, até 1993.
leiras de capital nacional,
para o compartilhamento
de recursos c construção
de protótipos.

duzir

Prazo

1 ano

Agentes

-

3.2 Fomento a universi- 3 anos
dades, centros de pesquisa
c empresas brasileiras de
capital nacional para pesquisa, desenvolvimento e
produção de equipamentos
e programas de computador.
4.1 Implantação e opera- 3 anos
ção de programa cooperativo entre centros de pesquisa, universidades, empresas e usuários que integrem os esforços nas fases
a) de aplicaçào gede projeto, produção e coral, na faixa de mimercialização, na faixa de
n í s upercornput.adominisupercornputadores.
res, até 1994.
4.2 Implantação e opera- .'3 anos
b) de aplicações esção de programa nacional
pecíficas, na faixa
entre centros de pesquisa,
de supercomputadouniversidades, empresas e
res até 1996.
usuários que integrem os
esforços nas fases de projeto, produção e comercialização, na faixa de supercomputadores.
4. Projetar e produzir processadores
de alto desempenho,
com sistema operacional aberto:

-

Órgãos de
Governo
Agências de
Fomento
Empresas
Brasileiras de
Capital
Nacional
Universidades
Centros de
Pesquisa

Orgãos de
Governo
Agências de
fomento
Universidad.
Centros de
pesquisa
Empresas

5.2 Criação c operaciona- 3 anos
lização de programa conjunto com as empresas, visando aumentar escalas de
produção c ruduzir custos,
inclusive através da reestruturação e fusão de empresas.

Custeio

416.0
ISCTI
FNDCT
e FINEP)

520,0

(SCTI
FNDCTI

520.0

(SCTI

Criação de linha de fi- 3 anos
nanciamento ao desenvolvimento de programas de
computador em ambientes
de processadores de alto
desempenho com sistema
operacional aberto.
5.1 Criação e operaciona- 3 anos
lização de financiamento
visando o desenvolvimento
de novas gerações de produtos.

Condicionantes

FNDCTI

4.3

5_ Até 1992, atingir
competitividadc no
mercado interno em
periféricos eletromecánícos, particularmente discos magnéticos rtgldos ou flexíveis, impressoras
seriais e fitas cartucho.

Crs milhões
(.\laia/gOl

1.040,0

(SCTI
Finep)

-

Úrgàos de
Governo
Agências de
Fomento
Entidades de
Classe
Empresas

1.040,0
(BNDES)

156,0

(SCTI
Ftnep]
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3.2.5 Informática em Telecomunicações
3.2.5.1.( ) . Diretrizes
1. Será estimulado o desenvolvimento e a produção de
equipamentos de informática em telecomunicações e programas
de computador específicos, para ambientes de redes de computador que adotem soluções OSI, bem como serão fomentados os
respectivos processos de ensaio de conformidade e interoperabilidade destes produtos.
2. Será fomentado o desenvolvimento e a produção de produtos que viabilizem a implantação da Rede Digital de Serviços
Integrados (RDSI);
3. Será estimulado o aumento da participação de tecnologia nacional no mercado de centrais públicas de comutação do
tipo CPA-T:
4. Será estimulado o desenvolvimento e a produção de centrais privadas de comutação digital.
3.2.5.2. ()

Informática em Telecomunicações

Metas

Ações

Prazo

Agentes

Recursos
Cr$ milhões

Condicionantes

IMaio/90)

Dispor de produQue atendam às
especificações OSII
ISO para redes de
computadores, lo·
cais e de longa distância, até 1993.
1.

""

Estabelecimento de 3 anos
perfis funcionais Que implementem arquitetura a
berta baseada em aSI!
ISO, para redes locais e de
longa distância;

1.1

-

Órgãos de
-

-

-

Estabelecimento de li- 3 anos
nhas de fomento para descnvolvimento e produção
I.2

-

-

de produtos OSIIISO.

-

Governo
Agências de
Fomento
ABNT
Brisa
Entidades de
Classe
Empresas
Univcrsidad.
Centros de

Custeio

312,0

ISCTI
Einep}

Pesqui~a

2. Dispor no Pais
de produtos para a
Rede Digital de Serviços
Integrados
(RDS), até 1995.

2.1 Estabelecimento de li· 3 anos
nhas de fomento para o desenvolvimento e a produção, por empresas brasileiras de capital nacional, de
produtos para a Rede Digital de Serviços Integrados
(RDS}

-

-

Órgãos de
Governo
Agências de
Fomento
Entidades de
Classe
Empresas
Universídad.
Centros de
Pesquisa

312,0
(SCT/
Finep)

Implantação da
RDSI comercial
no País.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.

2152
Recursos
Ações

Metas

3. Aumentar a participação de tecnologia nacional no mercado de CPA-T pública, até 1995.

Prazo

e 3 anos
3.1 Desenvolvimento
produção de equipamentos para comutação tipo
CPA·T, com tecnologia nacional.
3.2 Aumento da competi- 3 anos
tividade das centrais CPAT desenvolvidas e produzidas no País, inclusive incorporando funções RDSI.

Agentes

-

Órgãos de
Governo
- Agências de
fomento
Centros de
pesquisa

Crs milhões
(Maio/90)

Condicionantes

Investimentos
governamentais
no setor.

Investimento
privado para
promover aumento de competitividade.

3.3 Aquisição
dirigida
POr parte das empresas estatais, para empresas brasileiras de capital nacional
que invistam em desenvolvimento de tecnologia de
centrais CPA·T, nas condições de tratamento prcferencial.
Implementar o programa de cornponentização
do Sistema de Comunicação Temporal, nacional Trópico, visando ampliar
sua compet.icividade nadonal e internacional.
3.4

3.2.6 Automação Industrial
3.2.6.1.()

Diretrizes

1. O parque industrial brasileiro será modernizado utilizando técnicas avançadas de automação de manufatura e controle de processos;
2. Será estimulada a capacitação do País no domínio das
tecnologias de manufatura integrada por computador.
3. Será estimulada a padronização de protocolos de comunicação para as redes locais, para automação industrial, baseadas em padrões OS1 - Open Systems Interconnection, bem como a instalação de centros de certificação de conformidade.
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3.2.6.2.()

Automação Industrial
Ações

Metas

Prazo

Agentes

Recursos
Crs milhões

Condicionantes

IMaio/WI

1.

Aumentar o tii-

vel de automação in·
dustrial no País em
30% até 1993, dando
preferência às solu-

ções locais, com uti·
Iização de conceitos
de Manufatura Inte-

grada por Computador, visando a modernização do parque industrial braeíleiru.

1.1 Criação de linha especial de financiamento para
o setor produtivo privado,
destinada a programa de
reorganização da produção
e aquisição de soluções integradas de automação industrial fornecidas por empresas brasileiras de capital nacional.

1 ano

~

-

Órgãos de
Governo
Agências de
Fomento
Entidades de
Classe
Empresas
Universid.
Centros de
Pesquisa.

1.2 Fomento à criação e 3 anos
fortalecimento de empresas integradoras nacionais
para fornecimento de soluções integradas de automação industrial.

(SCTI
Finep)

Instalação de Quatro 3 anos
plantas-piloto de Manufatura integrada por Computador (CIM-Computer In-

1.3

tegrated

31.200.0 Linha especial
{BNDES) de financiamen·
to deve cobrir,
em média, 60%
do valor do pro'
grama de reorganização da
produção e da
solução de automação ofertada, incluindo
468,0

780,0
(SCTI
FNDCT)

Manufacturing),

para fins de pesquisa pré'
competitiva.

2. Aumentar escalas de produção e
atingir níveis de
qualidade internacional pela indústria
de automação industrial, através de programa articulado de
encomendas pelas
empresas estatais,
até 1993.

2.1 Programação anual de 3 anos
encomendas de produtos
nacionais de automação industrial pelas empresas estatais.
2.2 Elaboração de espectfícações para aquisição de
produtos nacionais de au·
tomação industrial pelas
empresas estatais.

-

1 ano

-

Órgãos de
Governo
Agência de
Fomento
Empresas
Estatais,
principalmente
dos setores de
energia elétrica,
siderurgia,
transportes,
Química e
petroquímica
Entidades
de Classe
Empresas
Brasfleiras de
Capital
Nacional

«hardware»,

programa
de
computador e
engenharia de
aplicação.
Participação do
empresariado
no gerenciamento e no aporte de
recursos adicionais para as plantas-piloto CIM.

Custeio

Custeio

3.2.7 Instrumentação Digital
3.2.7.1.() Diretrizes
1. Será seletiva a política de capacitação tecnológica em
instrumentação digital, visando atender áreas de maior expressão sócio-econômica e/ou estratégica para o País, devendo ser
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privilegiada a produção nacional destes bens para as classes de
maior demanda, bem como a de classes que redundem em expressivos efeitos na redução de custo e melhoria da qualidade dos
produtos e serviços nacionais.
2. Os órgãos e entidades públicas estimularão o desenvolvimento e a consolidação das empresas nacionais na produção de:
• instrumentação digital aplicável em laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e controle da qualidade industrial;
e equipamentos de teste automático aplicados na indústria
eletroeletrônica;
• instrumental digital integrável em redes de computadores
padrão OSI - Open Systems Interconnection, visando a automação de laboratórios analiticos, bem como automação hospitalar,
de laboratórios clínicos e de laboratórios de qualidade em saúde.

3.2.7.2.( I Instrumentação Digital
Recursos

L Duplicar até 1993,
o nível de utilização
da instrumentação
digital aplicável em
laboratório de pesquisa, desenvolvi-

1.1 Criação de linha de fi.
nanciumento ao setor produtivo privado para aquisição de soluções locais de
instrumentação digital.

1 ano

mento e controle da

1.2 Ampliação do finan'
ciamento público aos projetos de pesquisa aplicada
e desenvolvimento de instrumentação digital aplicável em laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e
controle da qualidade industrial.

1 ano

qualidade industrial, destacadamente quanto ao uso de
equipamentos de teste automático na indústria eletrônica.

2. Aumentar ate
1993, em 40% o nivel
de utilização da instrumentação digital
visando automação
de laboratórios analíticos dos setores quimico, petroquimico,
siderúrgico e têxtil,
bem como automação
hospitalar, de laboratórios de qualidade
em saúde.

Agente5

Prazo

Metas

2.1 Ampliação do finan- 3 anos
ciamento público aos projetos de pesquisa aplicada
e desenvolvimento de instrumentação digital integravel em redes de computadores.

Orgãos de
Governo
Agencia de
Fomento
Entidades de
Classe
Empresas
Universidad.
Centros de
Pesquisa

-

Orgãos de
Governo
Agencia de
Fomento
Entidades de
Classse
Empresas
Universidad.
Centros de
Pesquisa.

Crs milhões
{Maio/OOI

Condicionantes

1.560,0
(BNDES)

156,0
(SCTI
Einep}

156,0

(SCTI
Finep)
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3.2.8 Prestação de Serviços Técnicos de Informática
3.2.8.1.()

Diretrizes

1. Será promovida a crescente participação do mercado de
prestação de serviços técnicos de informática por empresas privadas nacionais.
2. Será estimulada a formação de empresas brasileiras de
capital nacional prestadoras de serviços de estruturação e exploração de bancos de dados.
3. Será estimulada a formação de empresas brasileiras de
capital nacional cuja atividade principal seja a prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de produtos de informática.
4. Será promovida a busca permanente da melhoria da
qualidade dos serviços prestados e redução de preços, nas empresas prestadoras de serviços técnicos de informática, para
terceiros, visando a satisfação das necessidades dos clientes.
5. Será considerada a informação como um bem econômico, com valor intrínseco e de mercado próprio, e como tal, deverá ser tratada como recurso estratégico e gerenciada eficientemente como os demais recursos econômicos.
6. Será assegurado que os serviços técnicos de informática
referentes às informações estratégicas governamentais, vitais
para a institucionalizução das ações do Estado, serão gerados e
controlados pela Administração Pública devendo, os critérios
de caracterização e disseminação dessas informações, ser re·
guiados por normas específicas, com a aprovação do Congresso
Nacional.
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3.2.8.2.()

Prestação de Serviços Técnicos de Informática
Recursos

Ações

Metas

Agentes

Prazo

c-s milhões

Condicionantes

(Maio/90)

1. Aumentargradativamente a participação relativa do setor privado nos serviços técnicos de informática estabelecendo-se requisitos
de Qualidade e preço, até 1993, exce-

tuando-se as

ativi·

dades nas quais as

1.1 Elaboração e imple- 3 anos
mentação de programa de
articulação
governamental, visando, preferencial-

mente, avcontratação de
serviços técnicos de informática às empresas privadas brasileiras de capital
nacional.
1.2

Manter controle e pro'

informações envol- ccssamento de dados pelo
vidas sejam essen- Estado das atividades de

- Org. de Gov.
- Agências de
fomento
- ABEP
~ ASBEMI
Emp. Estatais
Ent. de elas.
Emp. Bras. de
Capo Nac.

Ime·
diato

Custeio

Custeio

ciais à instituciona- Previdência Social (arreca·
lização das ações de dação, pagamento de be·
Estado e onde a in- nefício e gestão), Saúde
tegridade, a fidedig- Pública (SUS}, Receita Fenidade e o sigilo das deral, Tesouro Nacional e
informações seiam Loterias e Estatísticas PÚde sua exclusiva res- blicas Nacionais
ponsabilidade.

2. Aumentar signi·
ficativamente o número de serviços de
consultas de Informações que utilizam
técnicas de banco de
dados, de videotexto
e de mensagem eletrônica, entre outras, e diversificar
as informações disponíveis, até 1995.

2.1 Divulgação das bases 3 anos
de dados disponíveis para
acesso público, através de
catálogos e outros instruo
mentes.
2.2 Disseminação das ba- 3 anos
ses de dados estruturadas
e mantidas pelo Poder PÚblico, inclusive através de
contrato com empresas privadas,
respeitados
os
princípios de equidade pública no acesso às informações e ressarcimento dos
custos públicos com sua
organização.
2.3 Criação de linhas de 3 anos
financiamento para o desenvolvimento e a estruturação de sistemas de informação que utilizam técnicas de banco de dados. de
videotexto e de mensagem
eletrônica, entre outras.

2.4 Encaminhamento de
legislação Que regulamente
a classificação e desclassificação de documentos e
acervos de informação, o
sigilo e a privacidade.

-

Urgãoa de
Governo
Agências de
Fomento
Empresas
Brasileiras de
Capital
Nacional

Custeio

Custeio

156,0
(SCT/
FINEP)

1 ano
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Metas

3. Reduzir substancialrncnte os preços
de assistência c manutnnção técnica em
informática, até 1993.

Ações

Prazn

3.1 Estabelecimento
du 3 anos
um programa articulado do
governo visando a contratação de serviços de em·
presas de manutenção independentes. estabeleceudo-se requisitos de quali·
dade c preço.

Agentes

-

Condicionantes

Custeio

Estatais

- ABEP
-

3.3

Órgãos de
Governo
Empresas

Recursos
Cr$ milhões
IMaio!901

ASBEMI
Emp. Bras. de
Capo Nac.
Entidades de
Classe

Pesquisa e Desenvolvimento

Entre as razões do acelerado ritmo do avanço científico e
tecnológico do setor de informática, em nível mundial, destacam-se os investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos.
Nos países com indústria de informática mais avançada, os
governos têm tido uma participação significativa no aporte de
recursos para as atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas por empresas e consórcios de empresas, devido aos elevados custos e riscos envolvidos, principalmente na fase de implantação dessa indústria. A medida em que as empresas se
consolidam, cresce a participação relativa dos investimentos
privados nas atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento do setor
de informática no País, é fundamental o aporte de recursos governamentais à pesquisa e desenvolvimento, tanto básica como
aplicada. Nesta última, o apoio do Estado deve se direcionar
preferencialmente para projetos de pesquisa e desenvolvimento
empresariais, dando prioridade aos que congreguem diferentes
empresas, universidades e centros tecnológicos.

Adicionalmente, é de grande importância que a ação do Governo no suporte à pesquisa e desenvolvimento, especialmente
através das empresas estatais, contemple encomendas didáticas
de produtos de alto risco. Essa medida impulsiona a ponta do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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processo tecnológico, dando oportunidade a que se passe de
protótipos a produtos estabilizados, com características inovadoras e que possam competir no mercado internacional.
Considerando a capacitação nacional já alcançada, as condições do País e os objetivos estabelecidos neste plano. são aqui
definidas áreas tecnológicas prioritárias para o investimento em
P&D.

o apoio às atividades de P&D nas áreas tecnológicas prioritárias, visando a otimização do uso de recursos e melhor acompanhamento e avaliação de resultados, deverá ocorrer, preferencialmente, no âmbito de programas integrados. elaborados com
a participação das empresas, inst.ituições de ensino e pesquisa e
órgãos governamentais.
Os parques tecnológicos brasileiros, congregando empresas
emergentes, universidades e centros tecnológicos e dispondo de
mecanismos de articulação entre essas instituições, têm demonstrado sua relevância para o desenvolvimento científico,
tecnológico e industrial, notadamente no setor de informática.
Essas iniciativas deverão merecer apoio governamental para
seu aperfeiçoamento e disseminação.
Os programas internacionais de cooperação científica e tecnológica, no setor de informática, têm se revelado importante
instrumento para a capacitação nacional, pelo que deverão ser
mantidos e aperfeiçoados, com a adequada alocação de recursos
por parte do Governo.
3.3.1.( I

Diretrizes

1. As áreas tecnológicas prioritárias para pesquisa e desenvolvimento são:
e automação de processos produtivos (industriais, agrícolas
e agroindustriais);
G processamento avançado de sinais
(por ex.: técnicas de
computação gráfica, processamento de imagens);
o programação avançada (por ex.: técnicas de inteligência
artificial) ;
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engenharia de software;
e redes (equipamentos, software, protocolos) padrão OSI Open Systems Interconnection;
o processadores de alto desempenho (por ex.: arquiteturas
paralelas);
e

e microeletrônica (com ênfase em circuitos integrados avançados MOS, bípolar, de arseneto de gálio e optoeletrônicos).

2. O Governo, através de suas agências de fomento e empresas estatais, dará apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento, preferencialmente através de programas integrados.
envolvendo empresas e instituições de ensino e pesquisa, orientados para as áreas tecnológicas prioritárias.

3. Os centros de pesquisa controlados direta ou indiretamente pelo Governo, como o CTI-Centro Tecnológico para Informática e o CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
da Telebrás, deverão desenvolver, em articulação com outros
centros de pesquisa e instituições de ensino superior e empresas, pesquisas que apóiem o desenvolvimento da informática
brasileira, notadamente nas áreas tecnológicas prioritárias.
4. O governo dará apoio à pesquisa básica e promoverá o
reaparelhamento e modernização dos laboratórios de pesquisa
das universidades e centros de pesquisa. bem como incentivará
a criação de laboratórios empresariais voltados para as áreas
tecnológicas prioritárias.
5. Deverá ser estimulada a concentração de esforços na
implantação e consolidação de parques de alta tecnologia voltados para o setor de informática, envolvendo empresas e instituições de ensino e pesquisa.
6. O poder de compra do Estado, será usado para o desenvolvimento de projetos de empresas brasileiras de capital nacional, inclusive com a aquisição de produtos inovadores.
7. As empresas do setor de informática serão estimuladas
a aplicar parte de seu faturamento em P&D, preferencialmente
mediante associação com outras empresas, universidades e centros de pesquisa.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2ü33-2246, set.vout. 1991.
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3.3.2. ()

Pesquisa e Desenvolvimento
Recursos

Prazo

Ações

Metas

1. Realizar ativida- 1.1 Planejamento, acom- 3 anos
des de pêsquiea e panharncnto e avaliação
desenvolvimento em das atividades do prograsegmentos avança- ma integrado.
dos das áreas tecno· 1.2 Fomento a projetos de 3 anos
lógicas prioritárias, pesquisa e desenvolvimenno âmbito de um to no âmbito do programa
programa integrado, integrado.
até 1995.
1.3 Realização de progra- 3 an08
mas de cooperação denlífi·
ca e tecnológica com outros países nas áreas tecnológicas prioritárias.

Agentes

-

Órgãos de
Governo
Agências de
Fomento
Empresas
Entidades de
Classe
Universidade
Centros de
Pesquisa

2.310,0

(SCT/
Ftnep,
FNDCT.
CNPql
312.0
(SCT/
CNPq)

(SCT/
FNOCT)

1,5 Implantação de ccn- 3 anos
tro(s) de supercomputação,
para pesquisa c desenvol·
vimento nas áreas tecnológicas prioritárias.

(SCT/
CNPq e
fNDCT)

Consolidação

€

1.218,0

476,0

312,0
(MEC.
SCT
c CNPq)

opera- 3 anos

cão da Rede Nacional de
Pesquisa (RNP), inter-ligando instituições de ensi·
no e pesquisa, nacionais e
estrangeiras.
1. 7 Implantação e aper- 3 anos
foíçoamentn da capacidade
de pesquisa e desenvolvimento em todas as ernprcsas produtoras de bens e
prestadoras de serviços de
informática, em articulação com universidades e
centros de pesquisa.
2.1. Definição e aperfei·
çoamento de mecanismos,
recursos e instrumentos legaís para a implantação de
parques tecnológicos, vol·
tados para o setor de informática.

1 ano

Condicionantes

Custeio

1.4 Modernização c im- 3 anos
plantação de laboratórios,
em instituições de ensino e
pesquisa, em consonância
com o programa integrado.

1.6

2. Implantar e de·
senvolver parques
tecnológicos, voltados para o setor de
informática, até 1995.

Cr$ milhões
IMaio/9D1

200,0
(SCT/
Finep)

-

Orgãos de
Governo
- Agências de
Fomento
- Entidades de
Classe
_ Empresas

custeio

2.2. Acompanhamento e :> anos
apoio à implantação e ao
desenvolvimento dos parques tecnológicos, voltados para o setor de informática.
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3.4 Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
A carência de recursos humanos, em todos os níveis, em
quantidade e qualidade, tanto para pesquisa e desenvolvimento
como para a produção. comercialização e uso, constitui um dos
principais pontos de vulnerabilidade para a Politica Nacional
de Informática. De modo a enfrentar este problema será necessário esforço intenso do Governo em várias frentes, com a cooperação da iniciativa privada.
Deverão ser fortalecidos os centros de excelência que atuam
nas áreas do conhecimento vinculadas à informática. bem como
apoiados os grupos universitários emergentes. Tal apoio governamental deve estar condicionado à efetiva avaliação da qualidade e resultados obtidos dos programas desenvolvidos por essas instituições.
É fundamental, também, intensificar-se a formação de especialistas, mestres e doutores, particularmente nas áreas prioritárias deste plano, com vistas às atividades de P&D e de docência. Será necessário, para isso, ampliar a disponibilidade de
bolsas de estudo para formação no País e no exterior,
garantindo-se os adequados recursos. Além da formação acadêmica, as bolsas de estudo, no exterior, devem contemplar estágios, Cursos de especialização e participação em projetos.
Paralelamente, será necessário promover atualização curricular nos diversos níveis, visando a formação de usuários e profissionais do setor de informática de maneira adequada à realidade do País.
Os recursos humanos de nível médio são de capital importância para o setor de informática. Portanto, o governo e a iniciativa privada devem enfatizar o apoio a escolas técnicas federais, estaduais e municipais e a escolas profissionalizantes do
tipo Senai, Senac e congêneres, cujos cursos sejam de interesse
para produção. comercialização e uso da informática.
3.4.1.()
1.

Diretrizes
Será efetuado investimento significativo do Governo na

formação e desenvolvimento de recursos humanos, em todos os
níveis, de forma a atender às necessidades de profissionais dedicados ao uso, produção, comercialização, P&D e formação de
recursos humanos em informática.
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2. O Governo providenciará a disseminação de informações sobre o mercado de trabalho, visando subsidiar o planejamento para a formação e desenvolvimento de recursos humanos
em informática.
3. Serão ampliados, anualmente, os recursos para os programas de bolsas de estudo (Capes, CNPq e RHAE) voltados
para o setor de informática.
4. Serão fortalecidos os centros de excelência de ensino e
pesquisa existentes no País, voltados para informática e áreas
correlatas, bem como apoiado o desenvolvimento dos centros
emergentes.
5. Será facilitado e intensificado o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa e empresas voltadas para o setor
de informática.
6. Serão disseminados recursos computacionais no segundo grau, para que os alunos deste nível mantenham contato com
essa tecnologia, despertando o interesse para as profissões ligadas à produção, P&D, comercialização e uso de bens e serviços
de informática.
7. As empresas de informática deverão desenvolver programas de formação e desenvolvimento de recursos humanos,
preferencialmente de forma cooperativa, envolvendo universidades, centros de pesquisa e escolas técnicas.
8. Serão estimulados programas de reciclagem de mão-deobra de empresas que adotem sistemas de automação, de modo
a garantir o aproveitamento dos funcionários nas áreas automatizadas.
9. Serão apoiadas instituições de ensino técnico tipo Senai, Senac e congêneres, para que promovam cursos profissionalizantes, voltados para produção, comercialização e uso de informática, notadamente nas áreas de microinformática, programas de computador e automação industrial.
10. O Governo realizará revisões e adaptações nos cursos
de graduação e pás-graduação, periodicamente, de modo a adequar os currículos às necessidades educacionais e à formação de
profissionais para as atividades de projeto, uso e produção de
bens de informática, bem como para áreas afins.
11. O Governo providenciará a criação de novas áreas de
especialização, em campos do conhecimento cuja interface seja
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2D33-2246, set./out. 1991.
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necessária para o desenvolvimento da informática nas áreas seguintes:

a) novas tecnologias (mecatrônica, biotecnologia, novos materiais, química fina, etc.),
b) área social, (saúde, educação, economia, sociologia, ergonomia, psicologia. direito, etc.I:
c) avaliação dos impactos sócio-econômicos;
d) qualidade e competitividade (comércio regional interno,
comércio exterior, etc.).
12. Será estimulada a formação de recursos humanos em
programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, no Pais e
no exterior, sendo que Os profissionais oriundos destes programas participarão do esforço de crescimento e de modernização
da informática, através de consultoria, cursos, palestras, junto
a empresas, universidades e grupos emergentes de pesquisa.
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3.4.2.( )

Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos

Metas

1.

Ações

Consolidar e ex- 1.1.

pandir os centros de
capacitação de recursos humanos nas
áreas tecnológicas
prioritárias, para atender às demandas
de profissionais qualificados para ensino.
pesquisa, inovação
tecnológica e às ne·
ceseldades de pessoal
para o setor produtivo privado e para os
organismos governamentais.

Agentes

Prazo

Consolidação e refor- 3 anos
ço dos 10 programas de
mestrado e 3 de doutorado
em informática existentes
no País, mediante concessito de recursos financeiros

-

e bolsas de estudos.
1.2. Implantação de 5 no' 3 anos
vos programas de mestra-

Orgãos de
Governo
Agencias de
Fomento
Universidades
Entidades de
Classe
Empresas

do e 3 de doutorado em

Recursos
Cr$ milhões
(Maio/90)

Condicionantes

624,0
(MEC/
Capes)

450,0
(MEC/
Capes]

informática, preferencialmente em áreas tecnológicas prioritárias ainda não
atendidas pela pós-graduação no Pais, mediante
a concessão de recursos financeiros e bolsas de estudos com potencial de desenvolvimento.
88,4

1.3. Implcment.ação de 3 anos
programas especiais de
formação de clientela para
a pôa-gruduação. mediante
a concessão de 200 bolsas
de iniciação científica no
País.

(MEC/
Capes)

1.4. Concessão de 640 boi- 3 anos
sas por ano em programas
de mestrado e doutorado,
inclusive em áreas afins à
informática.

868,4

\SCT/
CNPq
eMEC/
Capes]

1.5. Apoio a projetos de 3 anos
cooperação técnica nacíonal e/ou internacional envolvendo os cursos de mestrado, doutorado e instituições especializadas.

2. Capacitar especialistas para o setor
de informática nas
áreas gerencial, técnica e docente.

2.1. Oferta de oportunída- 3 anos
des de especialização para
2.000 profissionais, voltados para o setor de informática nas áreas gerencial,
Marketing e modernização
da
produção, mediante
apoio às instituições de ensino superior para estruturação de cursos apropria·
dos.

-

Orgãcs de
Governo
- Agências de
Fomento
- Centros de
Pesquisa
_ Universidades
- Entidades de
Classe
- Empresas

11,9
(MEC/
Capes)
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3.4.2.()

Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
Recursos
Ações

M~tas

Prazo

2.2. Aperfeiçoamento de 3 anos
técnicos e docentes, através de visitas, no Pais e no
exterior, bem como através
de professores visitantes
do exterior, para atividades de docência e pesquisa, de modo a atingir 500
estágios ou visitas por ano
em informática e áreas
afins e contratação de 30
pesquisadores estrangeiros
especialistas em tecnologias avançadas em informática para universidades
e centros de pesquisa,
2.3. Oferta de 200 bolsas 3 anos
para estagiários -oroplcmentarem seu treinamento
acadêmico em atividades
de PHD em informática
nas empresas privadas e
organismos governamen-

Agentes

Crs milhões
IMaio/901

Condicionantes

700,0

(SCTI
RHAE)

72,8

(MECI
Capes)

tais.
2.4. Capacitação e reei- 3 anos
clagem de 100 técnicos de
nível superior, em programas de qualidade e exportação em informática.
2.5. Criação de programa Sanas
de atualização de 2.000 técnicos de nível superior para atuarem em programas
de informática social (saúde, transporte, justiça e seguranca pública, entre oucros}.
2.6. Atualizaçilo
teóricol
prática de soa profissionais de engenharia eletrônica e de ciências da computação, em projeto de circuitos integrados e respectivas ferramentas, inclusive através de técnicas tipo

Sanes

156,0

(SCTI
CNPq)

124,8

(SCTI
CNPq)

Custeio
7,8

(SCTI
CTn

Projeto Muitiusutíríae,

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.1):2D33-2246, set./out. 1991.
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3.4.2.( )

Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
Recursos
Ações

Metas

3. Ampliar, em 20% 3.1. Implantação de pro- 3 anos
ao ano, a oferta de grama de desenvolvimento
ensino técnico para de recursos humanos para
as áreas de produção o setor de informática no

e de uso da informática.

Agentes

Prazo

Senai.
3.2. Criação e instalação 3 anos
de cursos técnicos, no sistema formal de ensino. para a formação de mão-deobra para o setor de infor-

-

-

Órgãos de
Governo
Agências de
Fomento
Senai
Entidades de
Classe
Empresas

Cr~

milhões
(Maio/gOl

Condicionantes

62,4

ISCTf
CNPq)

Custeio

mática.

4. Criar um siste- 4.1. Estabelecimento de 1 ano
ma para aproveita- programa que facilite a
mento dos recursos contratação de pessoal de
humanos de nível de alto nível pelas empresas,
pós-graduação, pelo instituições de ensino e
mercado de trabálho pesquisa.
do setor de informá4.2. Estabelecimento de 3 anos
tica.
progr-ama para profissionais que tenham cursado
mestrado, doutorado c pósdoutorado no exterior, para atuarem como consultores e professores Ild-hoc
junto a empresas, univer sidades, centros de pesquisa, especialmente apoiando In"UPOS emergentes.

-

Orgãos de
Governo
Agência de
Fomento
Entidades de
Classe

Custeio

4.3. Apoio técnico a pro- 3 anos
retos de aproveitamento de
recursos humanos quando
da instalação de sistemas
de automação industrial.

5. Capacitar recursos humanos no dominio da tecnologia da informática
educativa, para a
condução de ensino
e pesquisa, no âmbito das ins tituiçôes
de ensino do País.

5.1. Implantação de um 3 anos
programa de desenvolvimento de recursos humanos em informática educativa contendo:
a)
cursos de especíaltzação ou aperfeiçoamento;
b) cursos de mestrado e
doutorado;
c} estágios em informática educativa.

Custeio

156,0
(SCTI
CNPq)

-

Agências de
Fomento
Escolas
Técnicas
Federais
Seduc
Senac
Senaí

260,0
(MECI
Capes)

A participação
da União representa 70% do
valor do projeto. Assim, sua
implantação fica condicionada
a recursos de
contrapartida
dos Estados.
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3.4.2.(

I Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
Recursos

IIIetas

Ações

Prazo

Agentes

Crs milhões

Condicionantes

(Maio/901

5.2. Atualização de 7.800 3 unos
professores e técnicos que
atuam nos sistemas de ensino de I? e 2? graus.
5.3. Especialização em informática educativa de
1.500 professores e técnicos que atuam no sistema
de ensino de I? e 2? graus
de educação especial.

608,0
(MEC/
Capes)

3 anos

5.4. Articulação entre cr- 3 anos
ganismos nacionais e internacionais para obtenção e
distribuição de bolsas de
estudos para os cursos de
formação de recursos humanos na área de informática educativa.

Custeio

5.S. Implantação de cur- 3 anos
sos de mestrado e doutorado em informática educativa, em duas instituições de
ensino superior brasileiras, a partir da qualificação de SO docentes no exterior, em nível de doutora-

Custeio

A participação
da União representa 50% do
valor do projeto. Assim, sua
implantação fica condicionada
a recursos de
contrapartida
dos Estados.

do.
Criar sistema para
assegurar condições
de reciclagem da
mão-de-obra a ser liberada em conseqüência de projetos
de automação industriaL

6. L Implantação de cornissâc integrada por representantes do Governo,
sindicatos e universidades
com a finalidade de planejar, programar e normatizar as ações a serem executadas para cumprimento
da meta.
6.2. Estabelecimento, pelas comissões a nível de
empresa, compostas por
representações sindicais e
membros da administração, de normas e procedimentos de maneira a garantir o cumprimento da
meta estabelecida.

1 ano

Custeio

1 ano

Custeio

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.11:2D33-2246, set.vout. 1991.
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3.4.2.( I

Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
Recursos

Metas

Dotar os cursos de
Processamento de
Dados das Universf-

dades Federais de
sistemas computacionais e equipamentos necessários ao
ensino e à pesquisa naquelas institui-

Ações

7.1. Aquisição
de,
no
mínimo, um sistema com.
putacional completo, de
grande porte, para cada
universidade federal com
curso de processamento de
dados, destinado ao ensino
e à pesquisa da instituição.

Agentes

Prazo

3 anos

-

MEC
Universidades
Federais

Crê milhões
(Maio/90)

Condicionantes

2.000
(MEC/
Capes)

ções.

4. Aplicação dos Incentivos
A Política Nacional de Informática consagra, entre seus
instrumentos, a instituição de regime especial de concessão de
incentivos tributários e financeiros, em favor de empresas brasileiras de capital nacional. Esses incentivos destinam-se ao
crescimento das atividades de informática, dirigidos à capacitação tecnológica e ao fortalecimento econômico-financeiro e comercial da empresa nacional com desenvolvimento tecnológico
próprio, bem como estímulo à redução de custos dos produtos e
serviços, visando alcançar competitividade internacional.
Nesse contexto, foram instituídos incentivos fiscais na Lei
n? 7.232/84 e na Lei n? 7.646/87(31, bem como constituídos dois
fundos especiais para promover o desenvolvimento da capacitação nacional nas atividades de informática:
• Fundo para Atividades de Informática (FAI), criado pelo
Decreto n? 84.067179(4), alterado pelos Decretos n? 84.266179(51 e
(3) Coleçtio das Leis. Brasília, (7):174, out./dez. 1987.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (8):23, out./dez. 1979.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (8):179, out./dez. 1979.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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n~ 87.980/82 161, nos termos do art. 172, §
200/67( 7 );

2~,

do Decreto-Lei n?

• Fundo Especial de Informática e Automação (Feia), instituído pela Lei n? 7.232/84.
Apesar desses incentivos fiscais, na vigência do I Planin,
terem sido aplicados de forma restritiva, os resultados indicam
sua relevância como instrumento para a consecução dos objet.ivos da Política Nacional de Informática.
Por insuficiência de recursos, o F AI límitou-se apenas a dar
suporte financeiro à instalação e às atividades da Secretaria Especial de Informática (SEI) e do Centro Tecnológico para Informática (CTI). O Feia, por não terem sido definidas as fontes de
recursos e nem estabelecidas as condições para operacionalização, não foi ativado até o momento.
Nesse sentido, definem-se, neste plano, algumas fontes de
recursos para viabilizar o funcionamento dos referidos fundos,
com o fim específico de promover, de forma efetiva, o desenvolvimento da capacitação nacional nas atividades de informática,
dos agentes envolvidos (produtores de bens e serviços de informática, usuários, instituições de ensino e centros de pesquisa).
E para racionalizar, estabelece-se, também, a fusão desses fundos.
Assim, para os efeitos do previsto no art. 36 das Disposições Constitucionais Transitórias, fica ratificado o Fundo para
Atividades de Informática (F AI) que passa a incorporar, inclusive, as funções originalmente previstas para o Fundo Especial
de Informática e Automação (Feia).
Tendo em vista o disposto no artigo 1 ~, inciso III e § 2~, da
Lei 8.034( 8), de 12 de abril de 1990, os benefícios fiscais previstos no art. 21 da Lei n~ 7.232/84, no art. 32 da Lei n~ 7.646/87,
assim como o incentivo à formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos para as atividades de informática
previsto no inciso V do art. 13 da Lei n? 7.232/84, serão revalidados a partir do exercício financeiro de 1992, correspondente
ao período-base de 1991.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (8):332, out./ dez. 1982.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (1):240, jan./mar. 1967.
(8) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.1):80S, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):20S3-2246, set./out. 1991.
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A seguir são estabelecidas as diretrizes para a concessão
dos incentivos previstos na legislação de informática.

4.1.()

Incentivos Previstos nos Artigos 13, 14 e 15
da Lei n? 7.232/84

Os incentivos previstos nos artigos 13, 14 e 15 da Lei n?
7.232/84, para as atividades de pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de bens e serviços de informática, bem
como formação e desenvolvimento de recursos humanos para as
atividades de informática, serão concedidos pelo Conin às empresas brasileiras de capital nacional, de acordo com as seguintes diretrizes:
1.( I Os pleitos de incentivos deverão ser submetidos através
de:
1. programas próprios ou contratados de terceiros;
2. programas conjuntos realizados de forma cooperativa
ou consorciada;
3. programas integrados de desenvolvimento científico e
tecnológico em informática, realizados junto a instituições de
ensino superior, centros de pesquisa ou entidades congêneres.
2.( ) As empresas beneficiárias de incentivos deverão aplicar
em programas de criação, desenvolvimento ou adaptação
tecnológica em informática, aprovados pela SCT/PR,
quantias correspondentes às percentagens, a serem fixadas
no ato de concessão dos incentivos, incidentes sobre um
dos fatores seguintes:
1. A receita líquida proveniente da comercialização de
bens e serviços de informática,
2. O montante dos incentivos auferidos, excluindo o incentivo especificado no item 4.1.3.

3.( ) O incentivo previsto no art. 13, inciso Ill, alínea b, da Lei
n? 7.232/84 será regulado em projeto de lei especifico a ser
submetido ao Congresso Nacional.
4.( ) O incentivo de que trata o art. 13, inciso V, da Lei n?
7.232184 fica limitado a 40% do imposto de renda devido,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2D33-2246, set.lout. 1991.
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exceto adicional de imposto, observado o disposto no art.
11 do Decreto-Lei n? 1.376174(9) com a alteração prevista no
art. 12, inciso IV, do Decreto-Lei n? 2.397/87. O incentivo será calculado mediante a aplicação da alíquota do tributo sobre o montante das despesas realizadas no projeto
aprovado.
5. ( ) Os pagamentos efetuados na aquisição de tecnologia desenvolvida por centros de pesquisa, mantidos por pessoa
jurídica de direito público ou instituições de ensino brasileiras, poderão ser computados. para fins de incentivo, como despesa de pesquisa e desenvolvimento.
6.( ) O desenvolvimento, até o lay-out completo, de circuitos integrados será equiparado, para fins de concessão do incentivo previsto no art. 14 da Lei n? 7.232/84, à produção de
bens de microeletrônica.
4.2.() Incentivo ao Usuário de Bens e Serviços de Microeletrônica Produzidos por Empresas Brasileiras de Capital
Nacional
L O incentivo previsto no art. 14, parágrafo único, da Lei
n~ 7.232/84 será concedido aos usuários de componentes microeletrônicos, bem como de seus insumos, para aqueles itens que
comprovadamente tenham o processamento físico-químico realizado no País.
2. As pessoas jurídicas poderão usufruir o incentivo referido no item anterior, se adquirirem os componentes diretamente
da empresa produtora ou através de revendedores por ela autorizados.
3. O incentivo do art. 14, parágrafo único, da Lei n?
7.232/84, aplica-se às empresas que contratarem o desenvolvimento de circuitos integrados referidos no item 4.1.6.
4.3 Incentivo à Doação de Bens e Serviços de Informática Produzidos por Empresas Brasileiras de Capital Nacional
A doação de bens e serviços de informática projetados e
produzidos no País à instituições de ensino que atendam ao disposto no art. 213, incisos I e lI, da Constituição Federal ou a
(9) Coleção das Leis. Brasília, (7):90. out.ldez. 1974.
(lO) Coleção das Leis. Brasília, (7):68, out.ldez. 1987.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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centros de pesquisa mantidos por pessoas jurídicas de direito
público e destinados à formação e desenvolvimento de recursos
humanos ou à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, será equiparada, para efeito de concessão de incentivos, à aplicação em projetos de pesquisa e desenvolvimento ou
de formação e desenvolvimento de recursos humanos. Assim, as
pessoas jurídicas que doarem tais bens ou serviços calcularão o
incentivo fiscal na forma do disposto no subitem 4.1.4, tendo
como base de cálculo os gastos realizados na aquisição ou produção dos bens e serviços doados.
4.4 Critérios, Limites e Faixas de Aplicação
No Anexo I definem-se, para efeitos do disposto no art. 16
da Lei n~ 7.232/84, as classes de bens e serviços, assim como os
critérios, limites e faixas de aplicação.
4.5.( ) Financiamentos
1. As empresas brasileiras de capital nacional produtoras
de bens e serviços de informática, com tecnologia desenvolvida
no País, terão prioridade nos financiamentos diretos concedidos
por instituições financeiras federais. ou nos indiretos, através
de repasse de fundos administrados por aquelas instituições,
desde que comprovem o investimento de, no mínimo, 3% da receita total de cada exercício na realização de projetos de pesquisa em atividades de informática.
2. Para atendimento do disposto no art. 22, inciso II, da
Lei n~ 7.232/84, as empresas que não preencham os requisitos
do art. 12 da mesma lei deverão aplicar 5% de sua receita total
de cada exercício.
e em atividades de pesquisa e desenvolvimento diretamente
ou em convênio com centros de pesquisa e desenvolvimento voltados para a área de informática e automação ou, ainda, em
convênio com instituições de ensino superior brasileiras. de
acordo com programas previamente definidos pelo Conin.
3. Os recursos do Fundo para Atividades de Informática
(FAI) deverão ser aplicados para promover a capacitação nacional nas atividades de informática, podendo contemplar os produtores de bens e serviços de informática (no apoio à P&D, capacitação de recursos humanos, aumento de produtividade e
melhoria de qualidade, promoção comercial e exportação de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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bens e serviços). os usuarros de bens e serviços de informática
(financiando programas de informatização dos serviços sociais e
das atividades produtivas, assim como programas de reciclagem
profissional para reaproveitamento da mão-de-obra liberada em
decorrência da informatização), as instituições de ensino (recursos para aquisição de bens e serviços de informática, formação
e desenvolvimento de recursos humanos para o setor de informática, desenvolvimento das atividades de P&D em informática, bem como difusão técnico-científica, estudos e pesquisas relativas a informática) e os centros de pesquisa em informática
(recursos para implantação, modernização e ampliação da infraestrutura física, desenvolvimento de projetos e difusão técnicocientificai.

5. Estimativa de Recursos Financeiros
A viabilidade deste plano passa, necessariamente, pela participação ativa de todos os setores da sociedade envolvidos com
sua execução e seus resultados. No que se refere aos recursos
imprescindíveis à execução das ações e ao conseqüente atingimento das metas, existem diversos agentes e formas em que esta participação será efetivada, a saber:
€I as empresas do
setor de informática, através do investimento em pesquisa e desenvolvimento, formação de recursos
humanos, implantação de laboratórios e na modernização de
suas linhas de produção:
G os usuários, quer públicos ou privados, através da aquisição dos bens e serviços gerados pelo setor de informática;
• o Estado, nos seus diversos niveis (Federal, Estadual e
Municipal) e entidades (administração direta, fundações e empresas públicas e de economia mista), quer no financiamento do
setor produtivo através de seus bancos de desenvolvimento,
quer no financiamento, a fundo perdido, das pesquisas nas universidades e centros de pesquisa, na formação de recursos humanos, na criação ou aparelhamento de laboratórios e na .geração dos meios necessários ao desenvolvimento do setor.
A maioria das ações constantes deste plano e detalhadas no
Capitulo 3, por segmento, necessita, para a sua execução, de recursos públicos ou privados. As ações que, nos respectivos quaColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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dros demonstrativos, não especificam recursos serão financiadas pelo Governo Federal através das dotações ordinárias de
custeio dos órgãos envolvidos na ação. Naquelas que especificam recursos, os valores se referem exclusivamente à participação do Governo Federal embora muitas delas envolvam recursos ou da iniciativa privada, ou dos orçamentos estaduais e municipais, ou do orçamento das estatais, ou mesmo recursos externos oriundos de financiamentos para o setor científico e tecnológico do País. Nestes casos, a coluna condicionantes indica
as fontes complementares de recursos.
A tabela 5.1, a seguir, apresenta os valores agregados para
aquelas ações em que o Governo Federal participa diretamente,
seja como agente financeiro seja através das dotações do orçamento da União. Como pode ser observado, esta participação
global está estimada em Cr$62.174,36 milhões (a preços de
maio/90) nos três anos de vigência deste II Planin. Por sua vez,
a tabela 5.2 e a figura I permitem a visualização desta participação por segmento do setor de informática.
Do montante total estimado, já citado, 69,9%, referem-se a
financiamentos ao setor produtivo, pelos agentes financeiros da
União, conforme consta da tabela 5.3 e da figura II seguintes.
Estes financiamentos têm as seguintes origens:

• BNDES, em um montante estimado para o período
1991/1993 de Cr$37.700 milhões, que representam 60,6% do total
de recursos, sendo que Cr$32.760 milhões referem-se a financiamentos a serem concedidos ao setor produtivo usuário na aquisição de equipamentos de automação industrial e instrumentação digital; e
• Finep, num total de Cr$5.778 milhões, representando 9,3%
do total de recursos.
A alocação de recursos do BNDES refere-se a estimativas
de aplicações, uma vez que os fundos operados pela instituição
não são de origem orçamentária, baseando-se em autogeração,
crédito externos, poupança compulsória e voluntária. Desta forma, o orçamento do BNDES não está baseado em alocações setoriais especificas, não podendo portanto ser alocado como os
demais orçamentos, dependentes de fundos da União. No entanto, os recursos do BNDES que devem ser alocados para o setor
de informática estarão sujeitos a avaliações semestrais por parCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2D33-2246, set./out. 1991.
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te do Coriin e a avaliações trimestrais do Fórum de Acompanhamento do II Planin, descrito no item 6 deste plano.
Os restantes 30,1 % referem-se ao orçamento da União, em
suas dotações de investimento e bolsas de estudos, sendo:
• Cr$13.148,60 milhões, ou seja, 21,2%, que deverão constar
do orçamento da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência República (SCT/PR); e
• Cr$5.547,76 milhões, ou seja, 8,9% que deverão estar alocados nas dotações orçamentárias do Ministérios da Educação.
Convém salientar, finalmente, que os montantes estimados
para cada uma das ações levam em conta os ajustamentos pelos
quais passa a economia brasileira, suas conseqüências no setor
público, em especial no setor de informática, bem assim as dificuldades decorrentes.
Tabela 5.1 - Ações com Recursos para Investimento
e Bolsas de Estudo
Dístríbuíção Anual

Segmento

AÇãO

Valor
Estimado

Valorpor

Fontes

Fonte

Forma
1991

3.L
3.2
3.2

312.000,00 OGU
312.000,00 OGU
265.200,00 OGU

312.000,00
312.000,00
265.200,00

3.4,

59.800,00 OGU

Tecnologia

1.7.

31.200,00

OGU

Normalização

1.2.
1.3,
lA,
1.5,
1.6,

364.000,00
15G.000,OO
15G.000,OO
312.0ÚO,00
1.560,000,00

OGU
OGU
OGU

Uso de
Informática

Finep
BNDES

1992

1993

56.160,00
109.200,00

59.800,00

MEC
MEC
MEC
MEC

59.8Q{},OO

0,00

149.760,00
109.200,00
53.040,llll
0,00

31.200,00

seT/CNPq

10.400,00

10.400,00

10.400,00

15G.OOO,OO
52.000,00
52.000,00
104.000,00
312.000,00

104.000,00
52.000,00
52.000,00
104.000,00
520.000,00

104.000,00
52.000,00
52.000,00
104.000,00
728.000,00

364.000,00 SCT/PNDCT
15G.000,00 SCT/PNDCT
15G.000,00 SCT/PNDCT
312.000,00 Flnane. Público
1.560.000,00 Ftnanc. Público

153.920,00

106.080,00

93.600,00
58.240,00

Preços

LI.

5.200,00 OGU

5.200,00

0,00

0,00

Exportação

LI.

187.200,00 OGU
Finep

31.200,00
SCT/SEI
15G.OOO,00 Financ.Público

100400,00
52.000,00

100400,00
52.000,00

100400,00
52,000,00

Microeletrônica

1.2.
1.3.
lA.
2.2.
2.6.
S.1.

OGU
OGU

550.000,00
Scr/CTI
620.000,00
SCT/CTI
430.000,00 Financ. Público
312.000,00 Financ. Público
550.000,00
SCT/CTI
1.730.000,00
SCT/CTI

550.000,00
620.000,00
140.000,00
104.000,00
0.00
0.00

0,00
0,00
140.000,00
104.000,00
250.000,00
&30.000,00

0,00
0,00
150.000,00
104.000,00
300.000,00
1.100.000,00

550.000,00
620.000,00
430.000,00
312,000,00
550,000,00
1.730,000,00

Finep
Finep

OGU
OGU

5.200,00

SCT/SEI
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Distribuição Anual

Segmento

Ação

Valor
Estimado

Fontes

Valor por
Fonte

Forma
\991

Programas de
Computador

1.3.
2.1.
2.2.

2.3.
3.1.
4.1.

Processadores e
Periféricos

1.1.
1.2.

3.2.
4.1.
4.2.
4,3.
5.1.
5.2.
Informétiea em 1.2.
Telecomunicações 2.1.

1.4D4.000,OO Finep

520.000,00 OGU
260.000,00 OGU
208.000,00 OGU
312.000,00 Finep
260.000,00 BNDES
l.D4Q.OOO,OO BNDES
200.000,00 OGU
416.000,00 OGU
Finep
520.000,00 OGU
520.000,00 OGU
1.040.000,00 BNDES
1.040.000,00 BNDES
156.000,00 Finep
312,000,00 Finep
312.000,00 Finep

1.404.000,00 Financ. Público
520.000,00
seT/CTI
260.000,00 SCT/PNDCT
208.000,DO SCT/PNDCT
312.000,00 Financ.Público
260.000,00 Financ. Público
1.040.000,00
208.000,00
260.000,00
156.000,00
520.000,00
520.000,00
1.040.000,00
1,040.000,00
156.000,00

Financ.Público
SCT/PNDCT
SCT/PNDCT
Financ.Público
SCT/PNDCT
SCT/PNDCT
Financ.Público
Financ.Público
Financ.Público

312.000,00 Financ.Público
312.000,00 Financ. Público

1992

1993

90.000,00

520.000,00
208.000,00
130.000,00
52.000,00
104.000,00
90.000,00

\04.000,00
156.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
260.000,00
260.000,00
52,000,00

338.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
156.000,00
156.000,00
312.000,00
338.000,00
52.000,00

442.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
312.000,00
312.000,00
468.000,00
442.000,00
52.000,00

104.000,00
104.000,00

104.000,00
104.000,00

104.000,00
104.000,00

416.000,lHl

156.000,00
52.000,00

52.000,00
104.000,00
SO.OOO,OO

260.000,00

4S8.000,OO
156.000,00
78.000,00
104.000,00
104.000,00

Automação

lJ.
1.2.
1.3.

31.200.000,00 BNDES
468.000,00 Finep
780,000,00 OGU

31.200.000,00 Flnanc.Público
468.000,00 Financ.Público
780.000,00 SCT/PNDCT

Instrumentação

1.1.
1.2.
2.1.

1.560,000,00 BNDES
156.000,00 Finep
156.000,00 Finep

1.500.000,00 Financ.Público
156.000,00 Financ.Público
156.000,00 Financ.Público

520.000,00
52,000,00
52,000,00

520.000,00
52.000.00
52.000,00

520.000,00
52.000,00
52.000,00

Serviços

2.3.

156,000,00 Finep

156.000,00 Financ. Público

52.000,00

52.000,00

52.000,00

'OU

1.2.

2.310.000,00

1.3,
1.4.
1.5,

312.000,00
1.218.000,00
476.000,00

0,00
404.000,00
260.000,00
104.000,00

1.6.

312.000,00

1.7.

200.000,00 Finep

312.000,00 SCTICN'2
1.218.000,00 SCT/PND T
780.000,00 Financ.Público
312.000,00 SCT/CNPq
1,218.000,00 SCT/PNDCT
320.000,00 SCT/PNDCT
156.000,00
SCT/CNPq
156.000,00 SC1'/CNPq
156.000,00
MEC
200.000,00 Financ.Público

180.000,00
0,00
52,000,00
52,000,00
60,M,DO

156.000,00
404.000,00
260.000,00
1040000,00
556.000,00
80.000,00
52.000.00
52.000,00
52.000,00
70.000,00

156.000,00
410.000,00
260.000,00
104.000,00
206.000,00
60.000,00
104.000,00
52.000,00
52.000,00
70.000,00

LI.
1.2.
1.3.
1.4.

624.000,00
450.000,00
88.400,DO
868.400,00

1.5,
2.1.

239,200,00
11.960,00

208.000,00
150.000,00
29.120,00
29.120,00
156.000,00
79.560,00
3.640,00

208.000,00
150.000,00
29.640,00
29.640.00
260.000,00
79.560,00
4.160,00

208.000,00
150.000,00
29.640,00
29.640.00
364.000,00
80.080,00
4.160,00

OGU
OGU
Finep

Recursos
Humanos

OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU

624.000,00
450,M,00
88.400,00
88.400,00
780.000,00
239.200,00
11.960,00

MEC/Capes
MEC/Capes
MEC/Capes
MEC/Capes
SCT/CNPq
MEC/Capes
MEC/Capes

5.200,000,00 10.400.000,00 15.600.000,00
156.000,00
156.000,00
156.000,00
260,000,00
260.000,00
260.000,00

4~.OOO,OO
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Distribuição Anual
Segmento

Ação

Valor
Estimado

Fontes

Valor por
Fonte

Forma
1!l91

2,2.

700.000,00
72.800,00
1&6.000,00
124.800,00
7.800,00
62.400,00

2.3.
2,4,

2.5.
2.7.
3.l.

156.000,llll

4.3.
5.L

260.000,00
608.000,00
2,QOO.OOO,OO

5.2.
7.1.
Totais

62.l74.UO,OO

OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU
OGU

seT/CNPq

700.000,00
72.&JO,OO

MEC/Capes

156.000,00
124.800,00

seT/CNPq
SCT/CNP9

7.800,00
62.400,00
156.000,00
2W.OOO,llll

5OS.000,OO
2.000.000,00

scivcrr

seT/CNPq
seT/CNPq

MEC/Capes
MEC/Capes
MEC/Capes

62.174.360,00

1!l92

230.000,00
23.920,00
52.000,00
41.600,00

2.600,00
20.800,00
52.000,00
52.000,00

202.000,00
600.000,00

1!l93

230.000,00
24.440,llll
52.000,00
41.600,00
2.600,00

20.&10,00
52.000,00
104.000,00
2G3.000,OO
661.000,00

240.000,00
24.440,00
52.000,00
41.600,00
2.600,00

20.800,00
52.000,00
104.000,00

203.000,00
667.000,00

14.721.440,00 20.439.160,00 27.013.760,00

II Planin
Tabela 5.2 - Recursos por Segmento
Em Cr$ mil (maio/SOl
Distribuição Anual
Segmento

Valor
Estimado

1991

1992

1993

312.000,00
100400,00
1.040.000,00
0,00

Uso da Informática
Tecnologia
Normalização em Informática
Preços em Informática
EXportação em Informática
Microeletrônica
Programas de Computador
Processadores
Inf. em Telecomunicações
Automação Industrial
Instrumentação Digital
Prestação de Serviços
Pesquisa e Desenvolvimento
Form. de Recursos Humanos

949.000,00
31.200,00
2.548.000,00
5.200,00
187.200,00
4.192.000,00
2.964.000,00
4.940.000,00
624.000,00
32.448.000,00
1.872.000,00
156.000,00
4.828.000,00
6.429.760,00

379.080,00
10.400,00
676.000,00
5.200,00
62.400,00
1.414.000,00
860.000,00
1.248.000,00
208.000,00
5.616.000,00
624.000,00
52.000,00
1.568.000,00
1.998.360,00

257.920,00
10.400,00
832.000,00
0,00
62.400,00
1.124.000,00
1.000.000,00
1.508.000,00
208.000,00
10.816.000,00
624.000,00
52.000,00
1.786.000,00
2.158.440,00

1.654.000,00
1.104.000,00
2.184.000,00
208.000,00
16.016.000,00
624.000,00
52.000,00
1.474.000,00
2.272.960,00

Totais

62.174.360,00

14.721.440,00

20.439.160,00

27.013.760,00

620400,00
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II Planin
Tabela 5.3

Recursos do Governo Federal por Fontes
Em Crs mil (maio/êül
DistribuiçãO Anual
Participação

Valor
Fontes

Percentual

Estimado
1991

1992

1993

Total

13.148.600,00
5.547.760,00
18.696.360,00

4.091.000,00
1.874.440,00
5.965.440,00

4.185.800,00
1.809.360,00
5.995.160,00

4.871.800,00
1.863.960,00
6.735.760,00

21,2%
8,9%
30,1%

2. Financiamento
Público
- BNDES
- Finep
Total

37.700.000,00
5.778.000,00
43.478.000,00

6.892.000,00 12.518.000,00 18.290.000,00
1.864.000,00 1.926.000,00 1.988.000,00
8.756.000,00 14.444.000,00 20.278.000,00

60,6%
9,3%
69,9%

Totais

62.174.360,00 14.721.440,00 20.439.160,00 27.013.760,00

100,0%

J. Orçamento da
União
- SCT

-

MEC

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.

~

:li

~

f,

o

-,

"

*'"

§"

i::

~

?'

2'J

~

F'"

•""

tl:l

F

•

""g:>

;;'

~

00'

rro

~

o

7,9%

Processadores

Automação Industrial
52,2%

Microeletrônica
6,7%

FIGURA I

o-s 62 bilhões

P&D
7,8%

RECURSOS POR SEGMENTO

Inf. em Telecom. 1,0%

Normalização 4,1 %

Uso 1,5%

Programas 4,8%

Inst. Digital 3,0%

Outros 0,7%

'"
'""
<il

~

:g

~

"~

~

'"
~~

~

!=

~

p;

g'j

~

?'

'"

00

tll
~

~

to

•'P."

~

!b
õõ>

~

o

BNDE8
60,6%

FIGURA II

Cr$ 62 bilhões

~/'f~rx??\.:

:,~~EP

8,9%

OGU/MEC

RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL POR FONTES

~

>-'

."

2181

6. Estratégia de Acompanhamento do II Planin
No intuito de avaliar a execução pormenorizada de cada diretriz, meta e ação estabelecida no II Planin e assegurar que os
objetivos traçados produzam os resultados previstos, fica criado o Fórum de Acompanhamento do II Planin.
O Fórum de Acompanhamento reunir-se-á a cada trimestre
na Comissão de Ciência e Tecnolgia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados (CCTCI) - e será integrado por 8
(oito) membros desta comissão, bem como por 8 (oito) membros
da sociedade civil, compreendendo entidades que representem a
indústria, os usuários de bens e serviços de informática, os trabalhadores, a comunidade cientifica e tecnológica, além de pessoas brasileiras de notório saber. Caberá à CCTCI a indicação
das entidades que se farão representar no fórum.
Para efeito da avaliação do II Planin, prevista no inciso II
do art. 7? da Lei n? 7.232, de 29.10.1984, fica o Conselho Nacionai de Informática e Automação (Conin) obrigado a enviar ao
Congresso Nacional, anualmente, até o dia 31 de março, a posição detalhada de cada diretriz, meta e ação definida, relativa ao
ano imediatamente anterior. Esta posição será analisada pelo
Fórum de Acompanhamento, que designará relator para elaboração de parecer relativo à efetiva execução do II Planin.
Compete ao Fórum de Acompanhamento:
a) avaliar a execução do II Planin;
b) definir indicadores suplementares que permitam o acompanhamento pormenorizado do II Planin, sobretudo para as diretrizes que não foram detalhadas em metas e ações.
c) acompanhar o efetivo desembolso dos recursos financeiros, especialmente os recursos não orçamentários;
di acompanhar a relação de preços de produtos estrangeiros
no Brasil, comparando-os com os dos países de origem;
e) definir padrões de qualidade coerentes com a realidade
nacional;
f) sugerir políticas de longo prazo para o setor de informática,
g) acompanhar a evolução da legislação de informática, inclusive portarias e atos normativos;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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h I avaliar os impactos sociais decorrentes da aplicação do
II Planin;
i) avaliar periodicamente a relação de itens constantes da
lista de Anuência Prévia da SCT (para fins de importação e
produção},
Para coleta de dados que permitam a verificação do cumprimento dos objetivos do II Planin, o Fórum de Acompanhamento
solicitará as informações necessárias ao Poder Executivo e às
entidades da sociedade civil pertinentes.
A partir da avaliação do Fórum de Acompanhamento, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados poderá elaborar proposta de fiscalizaçâo
e controle nos termos dos arts. 70 e 71 da Constituição Federal e
dos arts. 60 e 61 do Regimento Interno da Câmara.
O Governo deverá apresentar ao Congresso Nacional, dentro de 60 (sessenta) dias da publicação do II Planín, o resultado
dos esforços feitos no combate ao contrabando de bens de informática que, hoje, sabidamente prejudica de forma acentuada o
parque industrial do setor no Brasil.
O Fórum de Acompanhamento deverá reunir-se, pela primeira vez, em 90 (noventa) dias a contar da data de publicação
do II Planin.

Critérios, Limites e Faixas de Aplicação dos Incentivos
Para os efeitos do disposto no art. 16 da Lei n? 7.232/84 ficam estabelecidos os seguintes requisitos para a concessão de
incentivos:
1. Incentivos previstos nos artigos 13, 14 e 15 da Lei n?
7.232/84:
1.1 Classes de bens e serviços
Os incentivos para as atividades de desenvolvimento, produção e comercialização só serão concedidos às classes de bens
e serviços a serem definidas pelo Conin.
1.2 Critérios
1.2.1 Quanto ao escopo do programa ou projeto passivel de
ser incentivado: o programa ou projeto deve atender, pelo menos, a um dos propósitos fixados no art. 19 da Lei n? 7.232/84,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2ü33-2246, set./out. 1991.
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assim como enquadrar-se em quaisquer das diretrizes, metas ou
ações estabelecidas neste plano.
1.2.2 Quanto à viabilidade do programa ou projeto de pesquisa. desenvolvimento ou produção:
1.2.1.1 A capacidade técnica/econõmico-financeira da executora/proponente deverá ser compatível com a natureza/porte
do programa ou projeto proposto:
1.2.1.2 Os aspectos técnicos e econômico-financeiros do
programa ou projeto proposto devem ser consistentes com seus
objetivos, prazos e demais especificações.
1.2.3 Quanto às prioridades na concessão de incentivos: os
incentivos serão concedidos de forma diferenciada, privilegiando os segmentos de microeletrânica e programas de computador, genericamente, e as áreas tecnológicas prioritárias (conforme item 3.3.1.1 deste plano), nos caos de programas ou projetos
de pesquisa e desenvolvimento ou formação e desenvolvimento
de recursos humanos, e ainda, no campo de produção, os programas ou projetos com tecnologia desenvolvida no País.
1.2.4 Quanto ao acompanhamento e avaliação dos programas ou projetos incentivados:
1.2.4.1 Na análise dos pleitos de incentivos, além dos fatores já citados, deverão ser levados em consideração, quando for
o caso, o desempenho das proponentes/executoras na execução
dos programas ou projetos anteriormente incentivados;
1.2.4.2 Na avaliação da execução dos programas ou projetos incentivados deverão ser considerados, principalmente, os
resultados parciais ou finais obtidos (avaliando seus níveis de
aderência em relação aos propostos, suas adequações em termos
de atendimento às necessidades do mercado, suas compatibilidades com o nível de desenvolvimento tecnológico vigente no
País, suas contribuições para a capacitação nacional nas atividades de informática, seus benefícios econômicos e sociais,
etc.).
1.2.5 Quanto à aplicação em programas de criação, desenvolvimento ou adaptação tecnológica, conforme estabelecida no
item 4.1.2 deste plano: os recursos deverão ser aplicados, preferencialmente, em pesquisa aplicada (própria ou realizada em
conjunto com instituição de ensino superior ou centro de pesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2ü33-2246. set./out. 1991.
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quísa) e em desenvolvimento ou aprimoramento de processos

produtivos.
1.3 Limites e Faixas
1.3.1 Incentivos previstos nos incisos I, IH e IV do art. 13
da Lei n? 7.232/84: será de isenção para programas ou projetos
prioritários, conforme definidos no item 1.2.3, e de redução de
30% a 90% nos demais casos.
1.3.2 Incentivo previsto no inciso V do art. 13 da Lei n?
7.232/84:
1.3.2.1 Para atividades de pesquisa e desenvolvimento: dedução de 200%, na forma de exclusão do lucro líquido do valor
dos gastos realizados;
1.3.2.2 Para formação e desenvolvimento de recursos humanos: dedução de 200% na forma de aplicação da alíquota
cabível do imposto de Renda sobre os gastos realizados, observado o limite de 10% (dez por cento) do imposto devido;
1.3.3 Incentivo previsto no item 4.1.3 deste plano: crédito
de 100%.
1.3.4 Inventivos previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n?
7.232/84, conforme disposto nos referidos artigos.
1.3.5 Para aplicação em programas de criação, desenvolvimento ou adaptação tecnológica deverão ser fixados os seguintes percentuais:
1.3.5.1 de 4% a 8% da receita líquida do período, proveniente da comercialização de bens e serviços de informática, em
cada exercício social, durante o prazo de vigência da concessão
dos incentivos, devendo os eventuais débitos serem aplicados
no exercício subseqüente ao término do referido prazo de vigência, corrigidos monetariamente;
1.3.5.2 de 40% a 80% do montante aos incentivos auferidos, corrigidos monetariamente, durante o prazo de vigência da
concessão dos incentivos, ou, no máximo, até o encerramento
do exercício social subseqüente ao término do referido prazo de
vigência.
2. Incentivo à doação de bens e serviços de informática:
2.1 Critérios
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.1):2033-2246. set.lout. 1991.
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2.1.1 Os bens e serviços objeto da doação deverão ser compatíveis com a capacidade de uso das instituições recipiendárias;
2.1.2 Na análise do pleito, será também levado em consideração, quando for o caso, o desempenho da donatária no uso
dos bens e serviços anteriormente recebidos por doação incentivada.
2.2 Limites e Faixas
Dedução de 200%, na forma de aplicação da alíquota cabível
do Imposto de Renda sobre o preço de aquisição ou custo de
produção dos bens e serviços doados, observado o limite de
40% (quarenta por cento) do imposto devido.
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II PLANIN - ANEXO II

DADOS SOBRE O PROGRAMA DA INDÚSTRIA
DE INFORMÁTICA NO BRASIL NO PERÍODO DE 1980-90
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LEI N? 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991
DiSP6Q sobre as loceçaee âoe imóveis
urbanos e os procedimentos a elas perti·

nenées.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
TiTULO I
Da Locação
CAPiTULO I
Disposições Gerais

Seção I
Da locação em geral
Art. I? A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei.
Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e
pelas leis especiais:
a) as locações:
1. de imóveis de propriedade da União. dos Estados e dos
Municípios, de suas autarquias e fundações públicas:
2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos:
3. de espaços destinados à publicidade:
4. em apars-hotéís, hotéis-residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus
usuários e como tais sejam autorizados a funcionar:
b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades.
Art. 2? Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou.
Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas
multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários.
Cal. Leie Rop. Fod. Bra,n, Brastlía, 18316, 1.1):2033-2246, ,ol.loul. 1991.
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Art. 3? O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igualou superior
a dez anos.
Parágrafo único. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não
estará obrigado a observar o prazo excedente.
Art. 4? Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locarario, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, segundo a proporção prevista no art. 924 do Código Civil e, na
sua falta, a que for judicialmente estipulada.
Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa
se a devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu
empregador, privado ou público, "~:ara prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar,
por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de
antecedência.
Art. 51 Seja qual for o fundamento do término da locação,
a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica se a
locação termina em decorrência de desapropriação, com a missão do expropriante na posse do imóvel.
Art. 61 O locatário poderá denunciar a locação por prazo
indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.
Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá
exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos,
vigentes quando da resilição.
Art. 71 Nos casos de extinção de usufruto ou de fídeícomisse, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada, com o prazo de trinta dias para a desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita do nuproprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver
consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário.
Parágrafo único. A denún~ta deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados da extinção do fideicomisso ou da
averbação da extinção do usufruto, presumindo- se, após esse
prazo, a concordãncía na manutenção da locação.
Cal. Lela Rep. Fed. Br•• il, Bras m., 18315, 1.1):2033'2246, set.zout. 1991.
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Art. 8? Se o imóvel for alienado durante a locação. o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa
dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de
alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel.
§ I? Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na
posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo.
§ 2? A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda 'Ou do compromisso,
presumindo-se. após esse prazo, a concordância na manutenção
da locação.

Art. 9? A locação também poderá ser desfeita:
I - por mútuo acordo;
II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;
III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e
demais encargos;
IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo.
ele se recuse a consenti-las.
Art. 10.
herdeiros.

Morrendo o locador, a locação transmite-se aos

Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos
seus direitos e obrigações:
I - nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros
necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica
do de cujus, desde que residentes no imóvel;
II - nas locações com finalidade não resídencial, o espólio
e, se for o caso, seu sucessor no negócio.
Art. 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinária, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou cornpanheiro que permanecer no imóvel.
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2D33-2246, set./out. 1991.
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Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, a
sub-rogação será comunicada por escrito ao locador, o qual terá
o direito de exigir, no prazo de trinta dias, a substituição do fiador ou o oferecimento de qualquer das garantias previstas nesta
lei.
Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo
do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento
prévio e escrito do locador.
§ I? Não se presume o consentimento pela simples demora
do locador em manifestar formalmente a sua oposição.
§ 2? Desde que notificado por escrito pelo locatário, de
ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o
prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.

Seção II

Das sublocações
Art. 14.

Aplicam-se às sublocações, no que couber, as dis-

posições relativas às locações.

Art. 15.

Rescindida ou finda a locação, qualquer que seja

sua causa, resolvem-se as sublocações, assegurado o direito de

indenização do sublocatário contra o sublocador.
Art. 16. O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este
for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide.
Seção III

Do aluguel
Art. 17.

É livre a convenção do aluguel, vedada a sua esti-

pulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação
cambial ou ao salário mínimo.
Parágrafo único. Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustes previstos na legislação específica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2ü33·2246. set.lout. 1991.
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Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo
valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de
reajuste.
Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou o locatário,
após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a
fim de ajustá-lo ao preço de mercado.
Art. 20. Salvo as hipóteses do art. 42 e da locação para
temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado
do aluguel.
Art. 21. O aluguel da sublocação não poderá exceder o da
locação; nas habitações coletivas multifamiliares, a soma dos
aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da locação.
Parágrafo único. O descumprimento deste artigo autoriza
o sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos.

Seção IV
Dos deveres do locador e do locatário
Art. 22. O locador é obrigado a:
I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado
de servir ao uso a que se destina;
II - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado:
UI
manter, durante a locação, a forma e o destino do
imóvel;
IV
responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
V
fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição
minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;
VI - fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica;
Vll - pagar as taxas de administração imobiliária, se
houver, e de intermediações, nestas compreendidas as despesas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.l):2033·2246, set.lout. 1991.
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necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu
fiador:
VIU - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no
contrato:
IX - exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas;
X - pagar as despesas extraordinárias de condomínio.
Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente:
a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel:
b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas:
c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade
do edifício:
di indenizacões trabalhistas e previdenciárias pela dispensa
de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação;
e) instalação de equipamentos de segurança e de incêndio,
de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer;
fi despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;

gl constituição de fundo de reserva.
Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado
ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado
no contrato;
II - servir-se do imóvel para o uso convencionado ou
presumido, compatível com a natureza deste e com O fim a que
se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 18315.1.11:2033-2246. set.Zout. 1991.
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In - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em
que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso
normal;
IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o
surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este
incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
V - realizar a imediata reparação dos danos verificados
no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;
VI - não modificar a forma interna ou externa do imóvel
sem o consentimento prévio e por escrito do locador;
VII - entregar imediatamente ao locador os documentos
de cobrança de tributos e encargos condominais, bem como
qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública,
ainda que dirigida a ele, locatário;
VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;
IX - permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por
seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem
como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 27;
X - cumprir integralmente a convenção de condomínio
e os regulamentos internos;
XI
pagar o prêmio do seguro de fiança;
XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio.
§ I? Por despesas ordinárias de condomínio se entendem
as necessárias à administração respectiva, especialmente:
a) salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio;
b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de
uso comum;
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança, de uso comum;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033·2246, set.Zout. 1991.
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e) manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer;
f) manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas;
g) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum;
hl rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período
anterior ao início da locação;
il reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas
alíneas anteriores, salvo se referentes a período anterior ao
início da locação.
§ 2? O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas
referidas no parágrafo anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a qualquer
tempo a comprovação das mesmas.
§ 3? No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas, de propriedade da mesma pessoa, os locatários ficam
obrigados ao pagamento das despesas referidas no § I? deste artigo, desde que comprovadas.
Art. 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva
multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar
judicialmente o aluguel e encargos se a construção for considerada em condições precárias pelo Poder Público.
§ I? O levantamento dos depósitos somente será deferido
com a comunicação, pela autoridade pública, da regularização
do imóvel.
§ 2? Os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel
estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras
necessárias à regularização.
§ 3? Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados, mediante ordem judicial,
para realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel.
Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o
aluguel do mês a que se refiram.
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Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos, a
ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário
reembolsá-lo integralmente.
Art. 26. Necessitando o imóvel de reparos urgentes. cuja
realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a
consenti-los.
Parágrafo urnco. Se os reparos durarem mais de dez dias,
o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional
ao período excedente; se mais de trinta dias, poderá resilir o
contrato.

Seção V
Do direito de preferência
Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou
promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial
ou outro meio de ciência inequívoca.
Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as
condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário
em que pode ser examinada a documentação pertinente.
Art. 28. O direito de preferência do locatário caducará se
não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral
à proposta, no prazo de trinta dias.
Art. 29. Ocorrendo aceitação da proposta. pelo locatário, a
posterior desistência do negócio pelo locador acarreta, a este.
responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros
cessantes.
Art. 30. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade.
caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário.
Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos,
em comum, ou a qualquer deles, se um só for o interessado.
Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes,
caberá a preferência ao locatário mais antigo, e, se da mesma
data, ao mais idoso.
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Art. 31. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação.
Art. 32. O direito de preferência não alcança os casos de
perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta,
doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação.
Art. 33. O locatário preterido no seu direito de preferência
poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando
o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si
o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar
do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato
de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel.
Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer
das vias do contrato de locação desde que subscrito também por
duas testemunhas.
Art. 34. Havendo condomínio no imóvel, a preferência do
condômino terá prioridade sobre a do locatário.

Seção VI
Das benfeitorias

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, aínda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde
que autorizadas, serâo indenizáveis e permitem o exercício do
direito de retenção.
Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação,
desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do

imóvel.
Seção VII
Das garantias locatícias

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do
locatário as seguintes modalidades de garantia:
I - caução;
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U - fiança;
UI - seguro de fiança locatícia.
Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de
uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.

Art. 38. A caução poderá ser em bens máveis ou imóveis.
§ 1~ A caução em bens móveis deverá ser registrada em
cartório de títulos e documentos; a em bens imóveis deverá ser
averbada à margem da respectiva matrícula.
§ 2? A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta
de poupança, autorizada pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva.
§ 3? A caução em títulos e ações deverá ser sbustituída,
no prazo de trinta dias, em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras.
Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução
do imóvel.
Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos:
I - morte do fiador;
II - ausência, interdição. falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente;
III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do
fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador;
IV - exoneração do fiador;
V - prorrogação da locação por prazo indeterminado,
sendo a fiança ajustada por prazo certo;
VI - desaparecimento dos bens móveis;
VU - desapropriação ou alienação do imóvel.
Art. 41. O seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário.
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Art. 42. Não estando a locação garantida por qualquer das
modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento
do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vincendo.

Seção VIII
Das penalidades criminais e civis
Art. 43. Constitui contravenção penal, punível com prisão
simples de cinco dias a seis meses ou multa de três a doze meses do valor do último aluguel atualizado, revertida em favor do
locatário:
I - exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia
ou valor além do aluguel e encargos permitidos;
11 - exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de
uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação;
UI - cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese
do art. 42 e da locação para temporada.
Art. 44. Constitui crime de ação pública, punível com detenção de três meses a um ano, que poderá ser substituída pela
prestação de serviços à comunidade:
I - recusar-se o locador ou sublocador, nas habitações
coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos;
11 - deixar o retomante, dentro de cento e oitenta dias
após a entrega do imóvel, no caso do inciso UI do art. 47, de
usá-lo para o fim declarado ou, usando-o, não o fizer pelo prazo
mínimo de um ano;
111 - não iniciar o proprietário, promissário comprador
ou promissário cessionário, nos casos do inciso IV do art. 9?,
inciso IV do art. 47, inciso I do art. 52 e inciso U do art. 53, a
demolição ou a reparação do imóvel, dentro de sessenta dias
contados de sua entrega;
IV - executar o despejo com inobservância do disposto no
§ 2? do art. 65.
Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, poderá o prejudicado reclamar, em processo
próprio, multa equivalente a um mínimo de doze e um máximo
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de vinte e quatro meses do valor do último aluguel atualizado
ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado
o imóvel.
Seção IX

Das nulidades
Art. 45.

São nulas de pleno direito as cláusulas do contra-

to de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou
que afastem o direito à renovação, na hipótese do art. 51, ou
que imponham obrigações precuniárias para tanto.

CAPITULO II
Das Disposições Especiais

Seção I

Da locação residencial
Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo
igualou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação
ou aviso.
§ I? Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na
posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição
do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.
§ 2? Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar
o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias
para desocupação.
Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e
com prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a
locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado,
somente podendo ser retomado o imóvel:
I - nos casos do art. 9?;
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U - em decorrência de extinção do contrato de trabalho,
se a ocupação do imóvel pelo locatário estiver relacionada com
o seu emprego;
lU - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou
companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou cornpanheiro, de imóvel residencial próprio;
IV - se for pedido para demolição e edificação licenciada
ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder Público,
que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinqüenta por cento;
V ~ se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.
§ I? Na hipótese do inciso lU, a necessidade deverá ser
judicialmente demonstrada, se:
a) O retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando, com a mesma finalidade, outro de sua propriedade situado na mesma localidade ou, residindo ou utilizando
imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente;
b) o ascendente ou descendente, beneficiário da retomada,
residir em imóvel próprio.
§ 2? Nas hipóteses dos incisos UI e IV, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na
posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo.

Seção II
Da locação para temporada
Art. 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras
em seu imóvel, e outros fatos que decorram tão-somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a noventa dias, esteja ou não mobiliado o imóvel.
Parágrafo único. No caso de a locação envolver imóvel
mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, a descrição
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dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado
em que se encontram.
Art. 49. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer
das modalidades de garantia previstas no art. 37 para atender
as demais obrigações do contrato.
Art. 50. Findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer
no imóvel sem oposição do locador por mais de trinta dias,
presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado,
não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e
dos encargos.
Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após trinta meses de seu
início ou nas hipóteses do art. 47.

Seção III
Da locação não residencial
Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio,
o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo,
desde que, cumulativamente:
I - o contrato a renovar tenha sido ceIebrado por escrito
e com prazo determinado;
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos
prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;
IH - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.
§ I? o direito assegurado neste artigo poderá ser exercido
pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser
exercido pelo sublocatário.
§ 2? Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o
imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que
a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade.
§ 3? Dissolvida a sociedade comercial por morte de um
dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo.
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§ 4~ O direito a renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo.
§ 5~ Do direito a renovação decai aquele que não propuser
a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no
mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato
em vigor.
Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:
I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar
no imóvel obras que importarem na sua radical transformação;
ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor
do negócio ou da propriedade;
11 - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para
transferência de fundo de comércio existente há mais de um
ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.
§ 1 ~ Na hipótese do inciso H, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação
também envolvia o fundo de comércio, com as instalações e pertences.
§ 2~ Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso II deste artigo.
§ 3? O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar
com a mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de
comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de
terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de
três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou
não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que
declarou pretender realizar.
Art. 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais,
unidades sanitárias oficiais, asilos, bem como de estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder
Público, o contrato somente poderá ser rescindido:
I - nas hipóteses do art. 9~;
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11 - se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse,
com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou
que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o
imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que
venha a resultar em aumento mínimo de cinqüenta por cento da
área útil.
Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de
shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.
§ I? O empreendedor não poderá cobrar do locatário em

shopping center:
a) as despesas referidas nas alíneas a, b e d do parágrafo
único do art. 22; e
b) as despesas com obras ou substituições de equipamentos, que impliquem modificar o projeto ou o memorial descritivo
da data do habite-se e obras de paisagismo nas partes de uso
comum.
§ 2? As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta
dias, por si ou entidade de classe exigir a comprovação das
mesmas.
Art. 55. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel, destinar-se ao uso de
seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados.
Art 56. Nos demais casos de locação não residencial, o
contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o
prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.
Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário
permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do
locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.
Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado
pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.
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TÍTULO

n

Dos Procedimentos

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. I?, nas ações de despejo, consignação em pagamento
de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte:
I - Os processos tramitam durante as férias forenses e
não se suspendem pela superveniência delas;
II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido
eleito no contrato;
In - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso Il do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento;
IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-sa-á mediante correspondência com aviso
de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo
necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil;
V - os recursos interpostos contra as sentenças terão
efeito somente devolutivo.

CAPÍTULO

n

Das Ações de Despejo
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo,
as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ I? Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze
dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de
aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
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I -

o descumprimento do mútuo acordo (art.

9~.

inciso

I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis
meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;
II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;
III - o término do prazo da locação para temporada, tendo
sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;
IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na
locação, de acordo com o referido no inciso I do art. Ll., permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;
V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a
locação, celebrada com o locatário.
S 2? Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á
ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no
processo como assistentes.
Art. 60. Nas ações de despejo fundadas no inciso IV do
art. 9? inciso IV do art. 47 e inciso 11 do art. 53, a petição inícial deverá ser instruída com prova da propriedade do imóvel
ou do compromisso registrado.
Art. 61 Nas ações fundadas no S 2? do art. 46 e nos incisos
III e IV do art. 47, se o locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz
acolherá o pedido fixando prazo de seis meses para a desocupação, contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do
prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade; caso
contrário, será expedido mandado de despejo.
Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:
I - o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado
com o de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor
do débito;
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11 - o locatário poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento
do débito atualizado, independemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:
a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a
sua efetivação;
b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;
c) os juros de mora;
d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados

em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não
constar disposição diversa;
UI - autorizada a emenda da mora e efetuado o depósito
judicial até quinze dias após a intimação do deferimento, se o
locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de
dez dias, contados da ciência dessa manifestação;
IV - não sendo complementado o depósito, o pedido de
rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a
quantia depositada;
V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos;
VI - havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início
antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos.
Parágrafo uruco. Não se admitirá a emenda da mora se o
locatário já houver utilizado essa faculdade por duas vezes nos
doze meses imediatamente anteriores à propositura da ação.
Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz fixará prazo de trinta dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes:
§ I? O prazo será de quinze dias se:
aI entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou
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bl o despejo houver sido decretado com fundamento nos incisos II e III do art. 9? ou no § 2? do art. 46.
§ 2? Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado
e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de
seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a
desocupação coincida com o período de férias escolares.
§ 3? Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos e estabelecimentos de saúde e de
ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, e o despejo for decretado com fundamento no ínciso IV do art. 9? ou no
inciso II do art. 53, o prazo será de um ano, exceto nos casos
em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de um ano, hipótese em que o prazo será de
seis meses.
§ 4? A sentença que decretar o despejo fixará o valor da
caução para o caso de ser executada provisoriamente.
Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas nos incisos I, II e IV do art. 9?, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a doze meses e nem superior a
dezoito meses do aluguel, atualizado até a data do depósito da
caução.
§ I? A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da execução provisória.
§ 2? Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que
concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá
em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos,
podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a
exceder.
Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento.
§ I? OS móveis e utensílios serão entregues à guarda de
depositário, se não os quiser retirar o despejado.
§ 2? O despejo não poderá ser executado até o trigésimo
dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o imóvel.
Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a
ação, o locador poderá imítir-se na posse do imóvel.
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CAPÍTULO III
Da Ação de Consignação de Aluguel
e Acessórios da Locação
Art. 67. Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e
acessórios da locação mediante consignação, será observado o
seguinte:
I - a petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo
art. 282 do Código de Processo Civil, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação com indicação dos respectivos valores;
U - determinada a citação do réu, o autor será intimado
a, no prazo de vinte e quatro horas, efetuar o depósito judicial
da importância indicada na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo;
UI - o pedido envolverá a quitação das obrigações que
vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a
sentença de primeira instância, devendo o autor promover os
depósitos nos respectivos vencimentos;
IV - não sendo oferecida a contestação, ou se o locador
receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido, declarando quitadas as obrigações, condenando o réu ao pagamento
das custas e honorários de vinte por cento do valor dos depósitos;
V - a contestação do locador, além da defesa de direito
que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, a:
a) não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida;
b I ter sido justa a recusa;
c) não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar do
pagamento;
di não ter sido o depósito integral;

VI - além de contestar, o réu poderá, em reconvenção,
pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória
ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral;
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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VII - o autor poderá complementar o depósito inicial, no
prazo de cinco dias contados da ciência do oferecimento da resposta, com acréscimo de dez por cento sobre o valor da diferença. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obrigações, elidindo a rescisão da locação, mas imporá ao autor-reconvindo a
responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de vinte por cento 80 bre o valor dos depósitos;
VIII - havendo, na reconvenção, cumulação dos pedidos
de rescisão da locação e cobrança dos valores objeto da consignatória, a execução desta somente poderá ter início após obtida
a desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos.
Parágrafo único. O réu poderá levantar a qualquer momento as importâncias depositadas sobre as quais não penda
controvérsia.

CAPÍTULO IV
Da Ação Revisional de Aluguel
Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumaríssimo, observar-se-á o seguinte:
I - além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do
Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o Valor do aluguel cuja fixação é pretendida;
II - ao designar a audiência de instrução e julgamento, o
juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos pelo
autor ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, não excedente a oitenta por cento do pedido, que será devido desde a citação;
IH - sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu
poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os
elementos para tanto;
IV - na audiência de instrução e julgamento, apresentada
a contestação, que deverá conter contraproposta se houver discordância quanto ao valor pretendido; o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, suspenderá o ato para a realização de perícia, se necessária, designando, desde logo, audiência
em continuação.
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§ I? Não caberá ação revisional na pendência de prazo para desocupação do imóvel (arts. 46, parágrafo 2? e 57), ou quando tenha sido este estipulado amigável ou judicialmente.
§ 2~ No curso da ação de revisão, o aluguel provisório será reajustado na periodicidade pactuada ou na fixada em lei.
Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e
as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os
alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigiveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel.
§ I? Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato revisando, bem como adotar
outro indexador para reajustamento do aluguel.
§ 2? A execução das diferenças será feita nos autos da
ação de revisão.
Art. 70. Na ação de revisão do aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado mediante
expedição de mandado de despejo.

CAPITULO V
Da Ação Renovatória
Art. 71. Além dos demais, requisitos exigidos no art. 282
do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com:
I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I,
n e In do art. 51;
11 - prova do exato cumprimento do contrato em curso;
In - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia;
IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas
para a renovação da locação;
V - indicação de fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou
denominação completa, número de sua inscrição no Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, endereço e, tratando-se
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de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e
o número da carteira de identidade, comprovando, em qualquer
caso e desde logo, a idoneidade financeira;
VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança. autorizado por
seu cônjuge, se casado for;
VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário.
Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do
imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador,
como litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária
ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o
proprietário ficará diretamente obrigado à renovação.
Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao
seguinte:
I - não preencher o autor os requisitos estabelecidos
nesta lei;
II - não atender, a proposta do locatário, o valor locativo
real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização
trazida por aquele ao ponto ou lugar;
III - ter proposta de terceiro para a locação, em condições
melhores;
IV - não estar obrigado a renovar a locação (incisos I e II
do art. 521.
§ I? No caso do inciso H, o locador deverá apresentar, em
contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis
com o valor locativo real e atual do imóvel.
§ 2? No caso do inciso III, o locador deverá juntar prova
documental da proposta do terceiro, subscrita por este e por
duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o
locatário poderá, em réplica. aceitar tais condições para obter a
renovação pretendida.
§ 3? No caso do inciso I do art. 52, a contestação deverá
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menorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado.
§ 4? Na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório. para vigorar a partir
do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel.
§ 5? Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato renovando, bem como adotar
outro indexador para reajustamento do aluguel.
Art. 73. Renovada a locação, as diferenças dos aluguéis
vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas
de uma só vez.
Art. 74. Não sendo renovada a locação, o juiz fixará o prazo de até seis meses após o trânsito em julgado da sentença para desocupação, se houver pedido na contestação.
Art. 75. Na hipótese do inciso III do art. 72, a sentença fixará desde logo a indenização devida ao locatário em conseqüência da não prorrogação da locação, solidariamente devida
pelo locador e o proponente.

TÍTULO UI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 76. Não se aplicam as disposições desta lei aos processas em curso.
Art. 77. Todas as locações residenciais que tenham sido
celebradas anteriormente à vigência desta lei serão automaticamente prorrogadas por tempo indeterminado, ao término do prazo ajustado no contrato.
Art. 78. As locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente à vigência desta lei e que já vigorem ou venham a vigorar por prazo indeterminado, poderão ser denunciadas pelo locador, concedido o prazo de doze meses para a desocupação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2ü33-2246, set./out. 1991.

2222
Parágrafo uruco. Na hipótese de ter havido revisao judicial ou amigável do aluguel, atingindo o preço do mercado, a denúncia somente poderá ser exercitada após vinte e quatro meses
da data da revisão, se esta ocorreu nos doze meses anteriores à
data da vigência desta lei.
Art. 79. No que for omissa esta lei aplicam-se as normas
do Código Civil e do Código de Processo Civil.
Art. 80. Para os fins do inciso I do art. 98 da Constituição
Federal, as ações de despejo poderão ser consideradas como
causas cíveis de menor complexidade.
Art. 81. O inciso II do art. 167 e o art. 169 da Lei n?
6.015 111, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«Art. 167
II~

16) do contrato de locação, para os fins de exercício de
direito de preferência.»
«Art. 169.
........................................................ .
III - o registro previsto no n? 3 do inciso I do art.
167, e a averbação prevista no n? 16 do inciso II do art. 167
serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado mediante apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador.»

Art. 82. O art. 3? da Lei n? 8.009 (2) , de 29 de março de
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:
«Art. 3?
.
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida
em contrato de locação.»
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):189, out.ldez. 1973.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):689, mar./abr. 1990.
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Art. 83. Ao art. 24 da Lei n? 4.591 (3 ), de 16 de dezembro de
1964, fica acrescido o seguinte § 4?:
"Art. 24.
.
.
§ 4? Nas decisões da assembléia que envolvam despesas ordinárias do condomínio, o locatário poderá votar, caso o condômino locador a ela não compareça.»

Art. 84. Reputam-se válidos os registros dos contratos de
locação de imóveis, realizados até a data da vigência desta lei.
Art. 85. Nas locações residenciais, é livre a convenção do
aluguel quanto a preço, periodicidade e indexador de reajustamento, vedada a vinculação à variação do salário mínimo, variação cambial e moeda estrangeira:
I - dos imóveis novos, com habite-se concedido a partir
da entrada em vigor desta lei;
II - dos demais imóveis não enquadrados no inciso anterior, em relação aos contratos celebrados, após cinco anos de
entrada em vigor desta lei.

Art. 86. O art. 8? da Lei n? 4.380141, de 21 de agosto de 1964
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8? O sistema financeiro da habitação, destinado
a facilitar e promover a construção e a aquisição da casa
própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor
renda da população, será integrado..
Art. 87. (Vetado).
Art. 88. (Vetado).
Art. 89. Esta lei entrará em vigor sessenta dias após a sua
publicação.
Art. 90.
mente:

I -

Revogam-se as disposições em contrário, especial-

o Decreto n? 24.150 151, de 20 de abril de 1934;

(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):472, out./ dez. 1964.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (5):89, jul./set. 1964.
(5) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (2):635, mar./maio 1934.
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II - a Lei n? 6.239 161, de 19 de setembro de 1975;
III
a Lei n? 6.649 (7 ), de 16 de maio de 1979;
IV
a Lei n? 6.698(8 ), de 15 de outubro de 1979;
V
a Lei n? 7.355(9), de 31 de agosto de 1985;
VI
a Lei n? 7.538 (10 ), de 24 de setembro de 1986;
VII
a Lei n? 7.612 1111, de 9 de julho de 1987; e
VIII
a Lei n? 8.1571 121, de 3 de janeiro de 1991.
Brasília, 18 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

LEI N? 8.246 DE 22 DE OUTUBRO DE 1991
Autoriza o Poder Executivo a instituir
o Serviço Social Autônomo Associação das
Pioneiras Sociais e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? É o Poder Executivo autorizado a instituir o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita a todos os níveis da população
e de desenvolver atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (5):47, jul./set. 1975.
(7) Coleção das Leis. Brasília,

(3):44,~ abr.vjun.

1979.

(8) Coleção das Leis. Brasília, (7):81, out./dez. 1979.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (5):40, jul./set. 1985.
(10) Coleção das Leis. Brasília, (5):106, ju1./set. 1986.
(11) Coleção das Leis. Brasília, (5):54, jul./set. 1987.
(12) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):7, jan./fev. 1991.
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Art. 2~ O Poder Executivo é autorizado a promover, no
prazo de noventa dias a contar da publicação desta lei, a extinção da Fundação das Pioneiras Sociais, cujo patrimônio será incorporado ao da União pelo Ministério da Saúde.
§ I? O Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras
Sociais será incumbido de administrar 08 bens móveis e imóveis
que compõem esse patrimônio, aí incluídas as instituições de
assistência médica, de ensino e de pesquisa, integrantes da rede
hospitalar da extinta fundação.
§ 2? No caso de extinção do Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais, os legados, doações e heranças que lhe forem destinados, bem como os demais bens que venha a adquirir ou produzir serão incorporados ao patrimônio da
União.
§ 3? Os saldos das dotações consignadas no orçamento da
União do corrente exercício em nome da Fundação das Pioneiras Sociais serão utilizados, após sua extinção, na abertura de
créditos adicionais para atender as finalidades desta lei.
Art. 3? Competirá ao Ministério da Saúde supervisionar a
gestão do Serviço Autônomo Associação das Pioneiras Sociais,
observadas as seguintes normas:
I
(Vetado)
II - (Vetado)
III - observado o disposto nesta lei, o Ministério da
Saúde e a Secretaria da Administração-Federal definirão os termos do contrato de gestão, que estipulará objetivamente prazos
e responsabilidades para sua execução e especificará, com base
em padrões internacionalmente aceitos, os critérios para avaliação do retorno obtido com a aplicação dos recursos repassados
ao Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais,
atendendo ao quadro nosológico brasileiro e respeitando a especificidade da entidade;
IV - o orçamento-programa do Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais para a execução das atividades previstas no contrato de gestão será submetido anualmente
ao Ministério da Saúde;
V - a execução do contrato de gestão será supervisionada pelo Ministério e fiscalizada pelo Tribunal de Contas da
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União, que verificará, especialmente, a legalidade, legitimidade,
operacionalidade e a economicidade no desenvolvimento das
respectivas atividades e na conseqüente aplicação dos recursos
repassados ao Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, que será avaliada com base nos critérios referidos
no inciso III deste artigo;
VI - para a execução das atividades acima referidas, o
Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais poderá celebrar contratos de prestação de serviços com quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas, sempre que considere ser essa a solução mais econômica para atingir os objetivos previstos no
contrato de gestão, observado o disposto no inciso XV deste artigo.
VII - o contrato de gestão assegurará ainda à diretoria
do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais a
autonomia para a contratação e administração de pessoal para
aquele Serviço e para as instituições de assistência médica, de
ensino e de pesquisa por ele geridas, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho, de forma a assegurar a preservação
dos mais elevados e rigorosos padrões de atendimento à população;

VIII - o processo de seleção para admissão de pessoal efetivo do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras
Sociais deverá ser precedido de edital publicado no Diário
Oficial da União e constará de etapas eliminatória, classificatória e de treinamento, observadas as peculiaridades de cada
categoria profissional;
IX - o contrato de gestão conferirá à diretoria poderes
para fixar níveis de remuneração para o pessoal da entidade,
em padrões compatíveis Com os respectivos mercados de trabalho, segundo o grau de qualificação exigido e os setores de especialização profissional;
X - O contrato de gestão estipulará a obrigatória obediência, na relação de trabalho do Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais com o pessoal por ele contratado, aí incluído os membros da diretoria, aos seguintes
princípios:
a) proibição de contratação de servidores e empregados públicos em atividade;
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b) tempo integral;
cl dedicação exclusiva;
di salário fixo, proibida a percepção de qualquer vantagem
ou remuneração de qualquer outra fonte de natureza retributiva, excetuados proventos de aposentadoria ou pensão ou renda
patrimonial;
XI - o contrato de gestão poderá ser modificado, de comum acordo, no curso de sua execução, para incorporar ajustamentos aconselhados pela supervisão ou pela fiscalização, exceto no que se refere aos princípios da relação de trabalho enunciados no item X, que não poderão deixar de ser observados,
sob pena de demissão por justa causa do empregado que os
transgredir;
XII - o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais apresentará anualmente ao Ministério da Saúde e ao
Tribunal de Contas da União, até 31 de janeiro de cada ano, relatório circunstanciado sobre a execução do plano no exercício
findo, com a prestação de contas dos recursos públicos nele
aplicados, a avaliação do andamento do contrato e as análises
gerenciais cabíveis;
XIII - no prazo de trinta dias, o Ministério da Saúde
apresentará parecer sobre o relatório do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais ao Tribunal de Contas da
União, que julgará a respectiva prestação de contas e no prazo
de noventa dias, emitirá parecer sobre o cumprimento do contrato de gestão;
XIV - o Tribunal de Contas da União fiscalizará a execução do contrato de gestão durante o seu desenvolvimento e determinará, a qualquer tempo, a adoção das medidas que julgar
necessárias para corrigir falhas ou irregularidades que identificar, incluindo, se for o caso, a recomendação do afastamento de
dirigente ou da rescisão, pelo Ministério da Saúde, do referido
contrato, que somente será renovado se a avaliação final da
execução do plano plurianual demonstrar a consecução dos objetivos preestabelecidos;
XV - o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo
de noventa dias a partir da sua instituição, o manual de licitaCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033·2246, set.lout. 1991.
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ções que disciplinará os procedimentos que deverá adotar, objetivando a plena consecução dos incisos V e VI do art. 3? desta
lei.
Art. 4? A Secretaria da Administração Federal promoverá
a redistribuição dos servidores estáveis da Fundação das Pioneiras Sociais nos termos do art. 37 da Lei n? 8.112 111, de 11 de
dezembro de 1990.
§ I? O Ministério da Saúde e a Secretaria de Administração Federal promoverão a transferência dos servidores para
cargos de níveis de qualificação e de remuneração equivalentes,
ficando criadas por esta lei, quando não houver disponíveis, as
vagas correspondentes.
§ 2? O pessoal transferido será liberado das funções que
atualmente exerce na Fundação das Pioneiras Sociais à medida
em que O Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras
Sociais contratar substitutos, no prazo de até um ano da publicação desta lei.
§ 3? Os servidores da Fundação das Pioneiras Sociais poderão, de comum acordo com a Diretoria do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, ser por ele contratados desde que se exonerem ou se aposentem do serviço público.

Art. 5? São órgãos de direção do Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais:
I - o Conselho de Administração, composto de vinte e
quatro membros;
II - a Diretoria.
§ I?
tuição:

O Conselho de Administração terá a seguinte const.i-

I - vinte e um conselheiros eleitos para mandato de quatro anos, admitida uma recondução, com renovação parcial da
composição a cada biênio, conforme vier a ser estabelecido nos
estatutos da associação;
II - três conselheiros, com mandato de dois anos, sendo
um indicado pelo Conselho Federal de Medicina, um indicado
pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e um
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(G,t.1):3470, nov.ldez. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set.lout. 1991.
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indicado pelos empregados da Associação das Pioneiras Sociais.
§ 2~ Os cargos previstos no inciso I do caput deste artigo
serão inicialmente providos pelos atuais membros do Conselho
Comunitário da Fundação das Pioneiras Sociais, sendo dez com
mandato de dois anos e onze com mandato de quatro anos, conforme sorteio a se realizar em sua instalação.
§ 3~ Os membros do Conselho de Administração não receberão remuneração pelos serviços que prestarem ao Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais.
Art. 6? A Diretoria será composta de Presidente, VicePresidente, Secretário-Executivo e Tesoureiro, eleitos para
mandato de três anos pelo Conselho de Administração, admitida a reeleição.
§ l~ Até que seja nomeada a Diretoria do Conselho de Administração, os cargos respectivos serão exercidos pelos atuais
ocupantes dos cargos de igual denominação da Diretoria da
Fundação das Pioneiras Sociais.
§ 2? O mandato de qualquer dos Diretores poderá, a qualquer tempo, ser cancelado por decisão do Conselho de Administração.
Art. 7~ A remuneração dos membros da Diretoria do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais será fixada pelo Conselho de Administração em valores compatíveis
com os níveis prevalecentes no mercado de trabalho para profissionais de graus equivalentes de formação profissional e de especialização.
Art. 8~ O Conselho de Administração aprovará o regulamento do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras
Socíaís no prazo de noventa dias após a extinção da Fundação
das Pioneiras Sociais, observado o disposto nesta lei.
Parágrafo único. O regulamento do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais disporá, entre outros as~
suntos, sobre a organização de plano de seguridade privada para seus empregados.
Art. 9? Além do Ministério da Saúde, outros órgãos e entidades governamentais são autorizados a repassar recursos ao
Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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diante convênios para custear a execução de projetos de interesse social nas áreas das atividades previstas no objetivo social
desta.
§ 1? O Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras
Sociais prestará contas, aos órgãos repassadores, da aplicação
dos recursos públicos recebidos em convênio, nos termos da legislação vigente.
§ 2? O Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras
Sociais poderá também celebrar convênios e contratos com pessoas jurídicas de direito privado, para custear projetos e programas compatíveis com seus objetivos sociais, desde que não
haja qualquer prejuízo na universalidade do atendimento.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 Revoga-se a Lei n:' 3.736(2), de 22 de março de 1960.
Brasília, 22 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra

Membros do Conselho Comunitário da Fundação das
Pioneiras Sociais que integrarão o Conselho de
Administração da Associação das Pioneiras Sociais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Antônio Carlos Peixoto de Magalhães
Afrânio de Mello Franco N abuco
Angelo Calmon de Sá
Armando Luiz Malan de Paiva Chaves
Carlos Castello Branco
Eduardo de Mello Kertesz
Flávio Bierrenbach
Jarbas Gonçalves Passarinho
João Eduardo Cerdeira de Santana
João Filgueiras Lima
José Aparecido de Oliveira
José E. Mindlin
José de Aryimathéia Gomes Cunha
José de Magalhães Pinto

(2) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (1):11, jan./mar. 1960.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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15
16
17
18
19
20
21

José Sarney
Lourival Baptista
Marcos Antônio de Salvo Coimbra
Octávio Costa
Osório Adriano Filho
Paulo Tarso Flecha de Lima
Roberto Pompeu de Souza Brasil

LEI N? 8.247, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991
Altera dispositivos da Lei n? 5.682 W, de
21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? As alíneas a e c do parágrafo único do art. 118 da
Lei n? 5.682, de 21 de julho de 1971, alterada pela Lei n? 6.339 121,
de I? de julho de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 118.
.
.
Parágrafo único. .
.
a) as transmissões serão realizadas em rede e anualmente, por iniciativa e sob responsabilidade dos Diretórios
Regionais e Nacionais, atendidas as seguintes condições:
I - o Partido que tenha eleito representante na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal ou que conte
com bancada composta por, no mínimo, dez membros do
Congresso Nacional poderá utilizar, em âmbito nacional,
duas transmissões de sessenta minutos, cada, facultada a
divisão em quatro transmissões de trinta minutos;
II - o Partido que tenha eleito em cada Estado representante às Assembléias Legislativas ou que conte com
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):34, jul./set. 1971.
{2} Coleção das Leis. Brasília, (5):15, jullset. 1976.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.l):2ü33-2246, set.lout. 1991.
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bancada composta por cinco por cento do total dos Deputados Estaduais, desprezada a fração e com o mínimo de
dois Deputados ou obtido um por cento dos votos na última eleição proporcional poderá utilizar, em âmbito regional, uma transmissão de sessenta minutos, facultada a divisão em duas transmissões de trinta minutos;
III - o Partido que tenha obtido um por cento dos votos na última eleição para a Câmara dos Deputados, em cada Território e no Distrito Federal, poderá utilizar, no âmbito respectivo, uma transmissão de sessenta minutos, facultada a divisão em duas transmissões de trinta minutos;

b)

.

c) não será permitida a transmissão de congressos ou
sessões públicas realizadas nos anos de eleições gerais, de
âmbito estadual ou municipal, nos cento e oitenta dias que
antecedam as eleições e até quarenta e cinco dias depois do
pleito, sendo, nesses anos, o tempo de transmissão reduzido de sessenta para trinta minutos;
.•••••••••••.•.....•••.............•.••............. »

Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
LEI N? 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a cepecitsçeo e ccmpetitividade do setor de informática e automação, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Para os efeitos desta lei e da Lei n? 7.232 111, de 29
de outubro de 1984, considera-se como empresa brasileira de ca(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):96, out./dez. 1984.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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pital nacional a pessoa jurídica constituída e com sede no Brasil, cujo controle efetivo esteja, em caráter permanente, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e
residentes no País ou de entidade de direito público interno.
§ 1? Entende-se por controle efetivo da empresa, a titularidade direta ou indireta de, no mínimo, 51 % (cinqüenta e um por
cento) do capital com direito efetivo de voto, e o exercício, de
fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades,
inclusive as de natureza tecnológica.
§ 2? (Vetado)
§ 3? As ações com direito a voto ou a dividendos fixos ou
mínimos guardarão a forma nominativa.
§ 4? Na hipótese em que o sócio nacional perder o efetivo
controle de empresa que esteja usufruindo os benefícios estabelecidos nesta lei para empresa brasileira de capital nacional, o
direito aos benefícios fica automaticamente suspenso, sem prejuízo do ressarcimento de benefícios que vierem a ser indevidamente usufruídos.
Art. 2? As empresas produtoras de bens e serviços de informática no País e que não preencham os requisitos do art. 1~
deverão, anualmente, para usufruírem dos benefícios instituídos
por esta lei e que lhes sejam extensíveis, comprovar perante o
Conselho Nacional de Informática e Automação (Conín), a realização das seguintes metas:
I - programa de efetiva capacitação do corpo técnico da
empresa nas tecnologias do produto e do processo de produção;
II - programas de pesquisa e desenvolvimento, a serem
realizados no País, conforme o estabelecido no art. 11; e
.
III - programas progressivos de exportação de bens e serviços de informática.
Art. 3? Os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, darão preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos termos do § 2?
do art. 171 da Constituição Federal, aos produzidos por empresas brasileiras de capital nacional, observada a seguinte ordem:
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.ll:2ü33-2246, set.lout. 1991.
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11 ~ bens e serviços produzidos no País, com significativo
valor agregado local.
§ 1? Na hipótese da empresa brasileira de capital nacional
não vir a ser objeto desta preferência, dar-se-á aos bens e serviços fabricados no País preferência em relação aos importados,
observado o disposto no § 2? deste artigo.
§ 2? Para o exercício desta preferência, levar-se-á em conta condições equivalentes de prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e especificação
de desempenho e preço.
Art. 4? Para as empresas que cumprirem as exigências para o gozo de benefícios, definidos nesta lei, e, somente para os
bens de informática e automação fabricados no País, com níveis
de valor agregado local compatíveis com as características de
cada produto, serão estendidos pelo prazo de sete anos, a partir
de 29 de outubro de 1992, os benefícios de que trata a Lei n?
8.1911 21, de 11 de junho de 1991.
Parágrafo único. A relação dos bens de que trata este artigo será definida pelo Poder Executivo, por proposta do Conin,
tendo como critério, além do valor agregado local, indicadores
de capacitação tecnológica, preço, qualidade e competitividade
internacional.
Art. 5? As empresas brasileiras de capital nacional produtoras de bens e serviços de informática e automação terão prioridade nos financiamentos diretos concedidos por instituições
financeiras federais ou, nos indiretos, através de repasse de
fundos administrados por aquelas instituições, para custeio dos
investimentos em ativo fixo, ampliação e modernização industrial.
Art. 6? As empresas que tenham como finalidade, única
ou principal, a produção de bens e serviços de informática no
País deduzirão, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza devido,
o valor devidamente comprovado das despesas realizadas no
País, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, diretamente
ou em convênio com outras empresas, centros ou institutos de
pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(3):1074, maio/jun. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set./out. 1991.
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Art. 7? As pessoas jurídicas poderão deduzir até 1 % (um
por cento) do imposto de renda devido, desde que apliquem di-

retamente, até o vencimento da cota única ou da última cota do
imposto, igual importância em ações novas, inalienáveis pelo
prazo de dois anos, de empresas brasileiras de capital nacional
de direito privado que tenham como atividade, única ou principal, a produção de bens e serviços de informática, vedadas as
aplicações em empresas de um mesmo conglomerado econômico.
Art. 8? São isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as compras de máquinas, equipamentos, aparelhos
e instrumentos produzidos no País, bem como suas partes e peças de reposição, acessórias, matérias-primas e produtos intermediários realizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e por entidades sem fins lucrativos ativas no fomento, na coordenação ou na execução de
programa de pesquisa científica ou de ensino devidamente credenciadas naquele conselho.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem empregados na industrialização dos bens de que trata este artigo.
Art. 9? Na hipótese do não cumprimento, por empresas
produtoras de bens e serviços de informática, das exigências
para gozo dos benefícios de que trata esta lei, poderá ser suspensa a sua concessão, sem prejuízo do ressarcimento dos benefícios anteriormente usufruídos, atualizados, e acrescidos de
multas pecuniárias aplicáveis aos débitos fiscais relativos aos
tributos da mesma natureza.
Art. la. Os incentivos fiscais previstos nesta lei, salvo
quando nela especificado em contrário (art. 4?), vigorarão até o
exercício de 1997 e entrarão em vigência a partir da sua publicação, excetuados os constantes do seu art. 6? e aqueles a serem
usufruídos pelas empresas fabricantes de bens e serviços de informática que não preencham os requisitos do art. I?, cujas vigências ocorrerão, respectivamente, a partir de I? de janeiro de
1992 e 29 de outubro de 1992.
Parágrafo único. (Vetado)
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.1):2ü33-2246, set./out. 1991.
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Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei,
as empresas que tenham como finalidade a produção de bens e
serviços de informática deverão aplicar, anualmente, no mínimo
5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto no mercado interno decorrente da comercialização de bens e serviços de informática (deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações), em atividades de pesquisas e desenvolvimento a serem
realizadas no País, conforme projeto elaborado pelas próprias
empresas.
Parágrafo único. No mínimo 2% (dois por cento) do faturamento bruto mencionado no caput deste artigo deverão ser aplicados em convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas.
Art. 12. Para os efeitos desta lei não se considera como
atividade de pesquisa e desenvolvimento a doação de bens e
serviços de informática.
Art. 13. (Vetado)
Art. 14. Compete à Secretaria de Ciência e Tecnologia:
I
prestar apoio técnico e administrativo ao Conin;
II
baixar, divulgar e fazer cumprir as resoluções do Conin;
UI
elaborar a proposta do Plano Nacional de Informática e Automação, submetê-la ao Conin e executá-la na sua área
de competência;
IV - adotar as medidas necessárias à execução da Política
Nacional de Informática, no que lhe couber;
V - analisar e decidir sobre os projetos de desenvolvimento e produção de bens de informática;
VI - manifestar-se, previamente, sobre as importações de
bens e serviços de informática.
Parágrafo único. A partir de 29 de outubro de 1992, cessam as competências da Secretaria de Ciência e Tecnologia no
que se refere à análise e decisão sobre os projetos de desenvolvimento e produção de bens de informática, bem como a anuência prévia sobre as importações de bens e serviços de informática, previstas nos incisos V e VI deste artigo.
Art. 15. Na ocorrência de prática de comércio desleal, vedada nos acordos e convenções internacionais, o Poder ExecutíCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2033-2246, set.Zout. 1991.
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vo poderá, ad referendum do Congresso Nacional, adotar restrições às importações de bens e serviços produzidos por empresas
do país infrator.
Art. 16. (Vetado)
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente. os arts.
6? e seus §§, 8? e incisos, 11 e seu parágrafo único, 12 e seus §§,
13, 14 e seu parágrafo único, 15, 16, 18, 19 e 21 da Lei n? 7.232,
de 29 de outubro de 1984, o Decreto-Lei n? 2.203 131, de 27 de dezembro de 1984, bem como, a partir de 29 de outubro de 1992, os
arts. 9? e 22 e seus §§ da Lei n? 7.232, de 29 de outubro de 1984.
Brasília, 23 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Mercilio Marques Moreira
LEI N? 8.249, DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Estabelece as características da Nota
do Tesouro Nacional (NTN) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? As Notas do Tesouro Nacional (NTNI, criadas pelo
art. 30 da Lei n? 8.177 111, de I? de março de 1991, poderão ser
emitidas para troca voluntária por Bônus da Dívida Externa
Brasileira, de emissão do Tesouro Nacional, que foram objeto
de permuta por dívida externa do setor público, registrada no
Banco Central do Brasil, através do «Brazil Investment Bond
Exchange Agreement», de 22 de setembro de 1988.
§ I? O Poder Executivo poderá autorizar que as NTN de
que trata o caput tenham cláusula alternativa de opção, por
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):59, out./dez. 1984.
(1)

Coleção das Leis. Brasília 183(2): 515, mar./abr. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2ü33-2246, set./out. 1991.
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ocasião do resgate, pela variação da cotação de venda do dólar
dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 2? A NTN será emitida com as seguintes características gerais:
I - prazo; até vinte e cinco anos;
II - remuneração: juros de até doze por cento ao ano, calculados sobre o valor nominal atualizado;

III de leilões,
IV
V zeiros},

forma de colocação: oferta pública, com a realização
podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
modalidade: nominativa; e
valor nominal: múltiplo de CrSl.OOO,OO (um mil cru-

S L? O Poder Executivo regulamentará, para cada série específica de NTN, as características de atualização do valor nominaI, negociabilidade, forma de pagamento de juros e resgate
do principal.
§ 2? Para a atualização do valor nominal da NTN podem
ser utilizados os seguintes indicadores:
I - variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGPM), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); ou
II - Taxa Referencial (TR); ou
III - variação da cotação de venda do dólar dos Estados
Unidos no mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo
Banco Central do Brasil.
Art. 3~ A partir da data de seu vencimento, as Notas do
Tesouro Nacional (NTN) terão poder liberatório para pagamento
de impostos federais, de responsabilidade de seus titulares ou
de terceiros, pelo seu valor de resgate, desde que não se verifique operação de resgate pelo seu emissor.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá autorizar a

utilização da NTN para aquisição de bens e direitos alienados
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), de
que trata a Lei n? 8.031 121, de 12 de abril de 1990, desde que pré(2) Coleção das Leis. Brasília; 182(2, t.l): 782, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set.Jout. 1991.
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existentes as competentes estimativas de receitas e dotações orçamentárias.
Art. 4? A emissão das NTN processar-se-á sob a forma escrítural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios,
bem como das cessões desses direitos, no Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC), por intermédio do qual serão também creditados 08 juros e 08 resgates do principal,
quando for o caso.
Art. 5? São isentos do Imposto de Renda os juros produzidos pelas NTN emitidas na forma do art. I?, bem assim os referentes aos bônus emitidos pelo Banco Central do Brasil, para os
fins previstos no art. 8? do Decreto-Lei n? 1.312 13), de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 2.105 141,
de 24 de janeiro de 1984.
Art. 6? O valor financeiro dos títulos públicos federais,
para atender o disposto na Lei n? 8.205 151, de 8 de julho de 1991,
será atualizado pela variação do IGPM (Indico Geral de Preços
de Mercado) ocorrida entre o mês de julho de 1991 e o mês anterior ao da efetiva emissão.
Parágrafo único. O Poder Executivo, no prazo de trinta
dias da publicação desta lei, enviará ao Congresso N aciorial
projeto de lei propondo abertura de crédito adicional, complementar ao previsto no art. 4? da Lei n? 8.205, de 1991, correspondente à variação prevista no caput deste artigo.
Art. 7? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8? Revogam-se os §§ I? e 2? do art. 30 da Lei n? 8.177,
de I? de março de 1991, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
(3) Coleção das Leis. Brasília, (1):9, jan.Zmar. 1974.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (1}:2, jan.Zmar. 1984.
(5) Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1505, jul./ago. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2ü33-2246, set./out. 1991.
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LEI N? 8.250, DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre o Programa Nacional de
Deeeetetizeçéo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? O art. 16 da Lei ri? 8.031 (1 ), de 12 de abril de 1990,
assegura aos titulares de créditos e títulos o direito de utilizálos na aquisição de bens privatizáveis, não limitando as formas
operacionais, as formas de pagamento e os bens, inclusive creditórios, que poderão ser aceitos em permuta daqueles bens.
Art. 2? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
LEI N? 8.251, DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a criação das Seções Judiciárias dos Estados de Tocantins, Amapá e
Roraima, reestrutura os serviços da Justiça
Federal de Primeiro Grau da 1~ Região, e
dâ outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? São criadas as Seções Judiciárias dos Estados de
Tocantins, Roraima e Amapá, com sede nas respectivas capitais
e jurisdição em todo o território de cada unidade federada.
Parágrafo único. As Seções Judiciárias de que trata este
artigo integrarão o Tribunal Regional Federal da 1~ Região.
Art. 2? São criadas, com os respectivos cargos de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto, dezesseis Varas Federais, assim distribuídas:
(1)

Coleçeo das Leis. Brasília, 182(2, t.1):782, mar.labr. 1990.
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I
duas na Seção Judiciária de Tocantins;
II
duas na Seção Judiciária de Roraima;
III
duas na Seção Judiciária do Amapá;
IV
nove na Seção Judiciária do Distrito Federal; e
V
uma na Seção Judiciária do Pará.
Parágrafo único. As Varas de que trata este artigo serão
implantadas, gradativamente, na medida das necessidades do
serviço, a critério do Tribunal Regional Federal da 1~ Região.
Art. 3? São acrescidos ao Quadro Permanente de Pessoal
das Secretarias das Seções Judiciárias da 1~ Região os cargos
constantes do anexo desta lei.
Parágrafo único. Os cargos de que trata este artigo serão
providos, gradativamente, na forma da lei e na medida das necessidades do serviço, a critério do Tribunal Regional Federal
da 1~ Região.
Art. 4? Aos serventuários do Quadro de Pessoal da Justiça dos antigos Territórios Federais de Roraima e Amapá, admitidos através de concurso público, é facultado o direito de integrarem os quadros de pessoal das Seções Judiciárias desses Estados, a critério do Tribunal Regional Federal da 1~ Região, mediante a aplicação do instituto da transferência, previsto no art.
23 da Lei n? 8.112 1l1, de II de dezembro de 1990.
Art. 5? Enquanto não instaladas, as Seções Judiciárias de
Roraima e do Amapá serão jurisdicionadas á do Distrito Federal; e a de Tocantins, à Seção Judiciária de Goiás.
Parágrafo único. Instaladas as Seções Judiciárias instituídas nesta lei, serão a elas remetidos os processos que passarem às respectivas competências, segundo instruções a serem
baixadas pelo Tribunal Regional Federal da 1~ Região.
Art. 6? O Presidente do Tribunal Regional Federal da l~
Região designará comissões de instalação das Seções Judiciárias ora criadas e expedirá os demais atos necessários à execução desta lei.
Art. 7? As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas em favor
da Justiça Federal de Primeiro Grau, ou de outras para esse
fim destinadas.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.l):3470, nov.Zdez. 1990.
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Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO
(Art. 3? da Lei n:' 8.251, de 24 de outubro de 19911
Grupos

Direção e Assessoramento
Superiores (,JF·DAS-IOO)

Categorias/Cargos

Códigos

Diretor de Secretaria

JF-DAS-I01

Diretor de Núcleo

JF-DAS-I01

JF-AJ-021

N? de

Cargos
19
32

Técnico Judiciário
Oficial de Justiça Avaliador
Auxiliar Judiciário
Atcndentc .Iudíciario
Agente de Segurança Judiciária

JF-AJ-ü27
JF-AJ-022
J1"-AJ-024
JF-AJ-025

428
92
661
255
12

Outras Atividades de
Nível Superior
UF-NS-güO)

Contador
Bibliotecário

JF-NS-924
JR·N8-932

14
07

Atividades de Nível

Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos
Técnico de Contabilidade
Telefonista

JF-NM-lOO6
JF-NM-1042
JP-NM-1044

09
30
20

Operador de Computação

JF-PRO-16ü3

28

Apoio Judiciário
(JF·AJ-020)

Médio (JF-NM·1000l

Processamento de Dados
(JF-PRO-16üü)

LEI N? 8.252, DE 25 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a criecõo de Procuradorias
Regionais da República, da Procuradoria
da República do Estado do Tocantins, de
Procuradorias em municipios do interior e
dá outras providêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2ü33-2246, set./out. 1991.
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Art. I? Ficam criadas cinco Procuradorias Regionais da
República, com sede em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo,
Porto Alegre e Recife.
Art. 2? Fica criada, no âmbito do Ministério Público Federal, a Procuradoria da República no Estado do Tocantins,
com sede em sua capital.
Parágrafo único. Os núcleos criados pelo Decreto-Lei n?
2.386 111, de 18 de dezembro de 1987, passam a denominar-se Procuradorias da República.
Art. 3? Ficam criadas Procuradorias da República nos
municípios relacionados no Anexo I desta lei, que integrarão as
estruturas das Procuradorias da República nos seus respectivos
Estados.
Art. 4? As unidades criadas por esta lei contarão com pessoal do Quadro Permanente do Ministério Público Federal e
pessoal requisitado, aos quais se poderá atribuir Gratificação
de Representaçâo de Gabinete.
Art. 5? (Vetado)
Art. 6? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério Público Federal crédito especial no valor de
CrS41.749.160,OO (quarenta e um milhões, setecentos e quarenta
e nove mil, cento e sessenta cruzeiros) valor de outubro de 1989,
para atender as despesas iniciais de instalação, organização e
funcionamento das Procuradorias Regionais da República, da
Procuradoria da República no Estado do Tocantins e Procuradorias da República em municípios do interior.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo serão atendidos à conta das dotações do
Orçamento Geral da União.
Art. 7? O membro do Ministério Público Federal, promovido para o cargo final da carreira até 5 de outubro de 1988, cuja promoção tenha acarretado a sua remoção para o Distrito Federal, poderá, no prazo de trinta dias da promulgação desta lei,
renunciar à referida promoção, retornando ao Estado de origem
e ao lugar que ocupava na ordem de antigüidade.
Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
(I} Coleção das Leis. Brasília, (7}:47, out.Zdez.Iüê".
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.ll:2ü33-2246, set./out. 1991.
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Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1991; nO? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Anexo I
(Art. 2? da Lei n? 8.252, de 25 de outubro de 1991)
Procuradores da Repú blica em Municípios
Unidade da Federação

Município

Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Paraíba
Pará
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
São Paulo
São Paulo

Chapecó
Crícíúma
Joacaba

Blumenau
Campina Grande
Santarém
Juiz de Fora
Santo ângelo
Uruguaiana
Presidente Prudente

São José do Rio Preto

Anexo II
(Vetado)
Anexo III
(Vetado)

LEI N? 8.253, DE 31 DE OUTUBRO DE 1991
Reajusta valores da tabela progressiva
para cálculo do imposto de renda.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2D33-2246, set.lout. 1991.
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Art. I? O art. 25 da Lei n? 7.713(1), de 22 de dezembro de
1988, alterado pelo art. 31 da Lei n? 8.218121, de 29 de agosto de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 25. O imposto será calculado, observado o seguinte:
I - se o rendimento mensal for de até CrS620.000,OO
(seiscentos e vinte mil cruzeiros), será deduzida uma parcela correspondente a CrS190.000,OO (cento e noventa mil cruzeiros) e sobre o saldo remanescente incidirá alíquota de
dez por cento;
11 - se o rendimento mensal for superior a
CrS620.000,OO (seiscentos e vinte mil cruzeiros), será deduzida uma parcela correspondente a CrS448.000,OO (quatrocentos e quarenta e oito mil cruzeiros) e sobre o saldo remanescente incidirá alíquota de vinte e cinco por cento.
§ I? Na determinação da base de cálculo sujeita a incidência do imposto poderão ser deduzidos:
a) CrS16.000,OO (dezesseis mil cruzeiros) por dependente, até o limite de cinco dependentes;
b) CrS190.000,OO (cento e noventa mil cruzeiros) correspondentes à parcela isenta dos rendimentos provenientes
de aposentadoria e pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ou por qualquer pessoa jurídica de direito público interno,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e
cinco anos de idade;
c) o valor da contribuição paga, no mês, para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municpios;
d) o valor da pensão judicial paga.
§ 2? As disposições deste artigo aplicam-se aos pagamentos efetuados a partir de I? de novembro de 1991.»
Art. 2? (Vetado)
Art. 3?

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out.ldez. 1988.
(2) Coleção das Leis. Brasflia, 183(4):1702, iul.Zago. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.1):2033-2246, set./out. 1991.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Marcllio Marques Moreira

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2ü33-2246, set./out. 1991.

MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDA PROVISÓRIA N? 299, DE I? DE OUTUBRO
DE 1991
Interpreta a Lei n'' 8.031 111, de 12 de
abril de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei:
Art. I? O artigo 16 da Lei n? 8.031, de 12 de abril de 1990,
assegura aos titulares de créditos e títulos o direito de utilizálos na aquisição de bens privatizados, não limitando as formas
operacionais, as formas de pagamento e os bens, inclusive creditórios, que poderão ser aceitos em permuta daqueles bens.
Art. 2? Esta medida provisória entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I? de outubro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira

(1)

Coiecao das Leis. Brasília, 182(2, t.ll:782, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2247, set./out. 1991.

DECRETOS LEGISLATIVOS

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 172, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema de Comunicações Professor Valter
Alencar Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Teresina, Estado
do Piauí.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1? E aprovado o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicações Professor Valter Alencar Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, a que se refere a Portaria n?
56, de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249·2274, set./out. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 173, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à

Rádio FM Itubeni Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de
Ituberá, Estado da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 91,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio FM Ituberá Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Ituberá, Estado da Bahia.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 174, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Clube de Inhapim Ltda. para explorar serviço de recííadiiueüo sonora em onda
média na Cidade de Inhapim, Estado de
Mines Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
99.129, de 9 de março de 1990, que outorga concessão à Rádio
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.ll:2249-2274, set.Zout. 1991.
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Clube de Inhapim Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Inhapim, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 175, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio FM 103 Ltda. para explorar serviço
de redioditueeo sonora em freqüência modulada na Cidade de Maravilha, Estado de
Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 113,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio FM 103 Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade
de Maravilha, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos ter.mos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 176, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rio São Francisco Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusào sonora em
onda média na Cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovada a outorga de concessão à Rio São
Francisco Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado
da Bahia, a que se refere o Decreto n? 98.037, de 9 de agosto de
1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 177, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Difusora São Patricio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Ceres,
Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 132,
de 15 de agosto de 1989, do Ministro de Estado das ComunicaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.
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ções, que outorga permissão à Rádio Difusora São Patrício
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-

dulada na Cidade de Ceres, Estado de Goiás.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 178, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Radiodifusora de Ceceree
Ltda. para explorar serviço de radiodifusào
sonora em onda média na Cidade de Cáceree, Estado do Mato Grosso.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
98.435, de 23 de novembro de 1989, que renova por dez anos,
sem direito de exclusividade, a partir de 15 de dezembro de
1987, a concessão outorgada à Radiodifusora de Cáceres Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set.lout. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 179, DE 1991
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Jornal Gazeta de Nova
Friburgo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio
de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 4,
de 2 de janeiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que renova por dez anos, a partir de 28 de junho de 1987, a
permissão outorgada à Rádio Jornal Gazeta de Nova Friburgo
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Nova
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 180, de 1991
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de rediodituseo sonora em onda
média na Cidade de Paulo Afonso, Estado
da Bahia.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 19 de julho de 1987, a concessão da Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda., outorgada através do Decreto n? 79.831, de 21
de junho de 1977, para explorar, sem direito de excJusivdade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Paulo Afonso, Estado da Bahia, a que se refere o Decreto n?
98.953, de 15 de janeiro de 1990.
Art. 2? Esta decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 181, de 1991
Aprova o ato que renova concessão à
Rádio Monólitos de Quixadá Ltda. para explorar serviço de redioditueeo sonora em
onda média na Cidade de Quixadá, Estado
do Ceará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? Ê aprovado a renovação de concessão à Rádio Monólitos de Quixadá Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem dirieito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Quixará, Estado do Ceará, a que
se refere o Decreto n? 98.485, de 7 de dezembro de 1989.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.ll:2249-2274, set.lout. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N~ 182, DE 1991
Aprova o ato que outorga permÍssâo à
Redío Pássaro da Ilha FM Ltde. para explorar serviço de redíoâitueõo sonora em

freqüência modulada na Cidade de Guaranéeie, Estado de Afinas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1<: É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 59,
de 26 de junho de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Pássaro da Ilha FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Guaranésia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

183, DE 1991

Aprova o ato Que renova, a partir de 1?
de novembro de 1983, a concessão outorgada à Rádio Arapuan Ltda. para explorar

serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de João Pessoa, Estado da Paraíba.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
98.111, de 31 de agosto de 1989, que renova por dez anos a conColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set.lout. 1991.

2257
cessão outorgada à Rádio Arapuan Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua. publicação.

Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

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

N~

184, DE 1991

Aprova o ato que outorga permissão à
Organização de Radiodifusão Trevisan
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Pirassununga, Estado
de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 90,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Organização de Radiodifusão
Trevisan Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set.vout. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N? 185, DE 1991
Aprova o ato que renova a concesâo da
Rádio Doze de Maio Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de mdioditueõo sonora em onda média na Cidade de São Lourenço D'Oeste, Estado de
Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 ~

É aprovado o ato que renova por dez anos, a par-

tir de 28 de setembro de 1989, a concessão da Rádio Doze de
Maio Ltda., outorgada através da Portaria ri? 802, de 21 de setembro de 1979, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
São Lourenço D'Oeste, Estado de Santa Catarina, a que se refere o Decreto n? 99.048, de 7 de março de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

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

DECRETO LEGISLATIVO N? 186, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Cultura de Guaíra Ltda. para expiorer serviço de reâioditueeo sonora na Cidade de Guaíra, Estado de São Paulo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? Ê aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 78,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações,
que outorga permissão à Rádio Cultura de Guaíra Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Guaíra, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de setembro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 187, DE 1991
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Divisa FM Stéreo de Durinhos
Ltda. para explorar serviço de redíoditueeo
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Durinhos, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I?

E aprovado o ato que renova por dez anos, a par-

tir de 3 de janeiro de 1989, a permissão outorgada à Divisa FM
Stéreo de Ourinhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Ourinhos, Estado
de São Paulo, a que se refere a Portaria n? 157,de 15 de setembro de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.lJ;2249-2274, set./out. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 188, de 1991
Aprova o ato que outorga permissão à.
Rádio Clube de Canela Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Canela, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o ato a que se refere a Portaria n:'
82, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Clube de Canela Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
Cidade de Canela, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2? Esta decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 189, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Modelo FM Indaiatuba Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão em freqüência modulada na Cidade de Indaiatube, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 220,
de 9 de novembro de 1989, do Ministro de Estado das ComuniCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set.Zout. 1991.
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cações, que outorga permissão à Rádio Modelo FM Indaiatuba

Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de
dez anos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 6 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 190, DE 1991
Aprova o ato que outorga permiseeo à
Rádio Cidade de Cabreúva Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de reâiaditueeo
sonora em onda média, na Cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 93,
de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Cidade de Cabreúva Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, de âmbito
local, na Cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 17 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set.vout. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 191, DE 1991
Aprova o ato que renova a permissào
outorgada à Fundação Cultural Celinauta,
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na Cidade de
Pato Branco, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 36,
de 13 de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que renova a permissão outorgada à Fundação Cultural
Celinauta para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 16
de outubro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na Cidade de Pato
Branco, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 192, DE 1991
Aprova o ato que renova, a partir de 1?
de novembro de 1983, a concessão outorgada à Sociedade Rádio da Paraíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora,
em onda média, na Cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1~ E aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
99.131, de 9 de março de 1990. que renova por dez anos, a partir
de I? de novembro de 1983. a concessão outorgada à Sociedade
Rádio da Paraíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora, em onda média, na Cidade de Campina Grande. Estado
da Paraíba.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de setembro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou. e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48. item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 193. DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio e Televíeeo Norte Ltda. para explorar serviço de redíoditueeo de sons e imagens na Cidade de Rio Branco, Estado do
Acre.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
98.975, de 21 de fevereiro de 1990, que outorga concessão à Rádio e Televisão Norte Ltda. para explorar. pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens na Cidade de Rio Branco. Estado do Acre.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.ll:2249-2274. set.lout. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 194, DE 1991
Aprova os atos que outorgam permissão à.s empresas Rádio Carajá de Anápolís
Ltda. e Rádio Chti.o Goiano Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, em
freqüência modulada, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? São aprovados os atos a que se referem as Portarias n?s 11 e 12, de 10 de janeiro de 1990, do Ministro de Estado
das Comunicações, que outorgam permissão às empresas Rádio
Carajá de Anápolis Ltda. e Rádio Chão Goiano Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 195, DE 1991
Aprova o texto do Acordo por Troca de
Notas, para a Modificação do Regime Operacional do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos,
em Brasília, a 17 de agosto de 1989.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1}:2249-2274, sct./out. 1991.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do acordo, por troca de notas,
para a modificação do regime operacional do acordo sobre
transportes aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
dos Países Baixos, em Brasília, a 17 de agosto de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
N acional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

o texto do acordo acompanha a publicação deste decreto legislativo no
DCN (Seção II), de 25.9.1991.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 196, DE 1991
Homologa o ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a emissão adicional
de papel-moeda, no exercício de 1988, no valor de NCzS570. 900. 000. 000, 00 (quinhentos e
setenta bilhões e novecentos milhões de
cruzados novos).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de
1988, no valor de NCz$570.900.000.000,OO (quinhentos e setenta
bilhões e novecentos milhões de cruzados novos).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2249-2274, set./out. 1991.
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Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 197, DE 1991
Aprova o texto do Tratado para a
Constituição de um Mercado Comum entre
a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e
a República Oriental do Uruguai, firmado
em Assunção, em 26 de março de 1991.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto do tratado para a constituição
de um Mercado Comum entre a República Federativa do Brasil,
a República Argentina, a República do Paraguai e a República
Oriental do Uruguai, firmado em Assunção, em 26 de março de
1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
N acíonal quaisquer atos que possam resultar em revisão do presente tratado, bem como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do art. 49, inciso I da Constituição "Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro de 1991
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

o texto do tratado acompanha a publicação deste decreto legislativo no
DCN (Seção lI), de 26.9.1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.l):2249-2274, set.!out. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 198, DE 1991
Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República das Filipinas celebrado em Brasília, a 29 de setembro de 1983.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o texto da Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República das Filipinas,
celebrado em Brasília, a 29 de setembro de 1983.
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso
N acíonal quaisquer atos de que possam resultar revisão do
acordo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 1 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

o texto da convenção acompanha a publicação deste decreto legislativo no
DCN (Seção II), de 2.10.1991.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 199, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio A Voz do Sertão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Afogados da Ingazeira, Estado de
Pernambuco.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.ll:2249-2274, set./out. 1991.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 198,
de 20 de outubro de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio A Voz do Sertão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
Cidade de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 1 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 200, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outoreede a Televisão Guaíba Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na Cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
98.919, de I? de fevereiro de 1990, que renova por quinze anos, a
concessão outorgada à Televisão Guaíba Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 201, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Emissoras Reunidas Ltda. para explorar serviço de radiodifusao sonora
em onda média, na Cidade de Poconé, Estado do Mato Grosso.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? Ê aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 17 de novembro de 1988, a concessão da Emissoras Reunidas Ltda., outorgada através do Decreto n? 82.215, de 4 de se·
tembro de 1978, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de
Poconé, Estado do Mato Grosso.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 202, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rede Sul Matogrossense de
Emissoras Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Aparecida do Taboado, Estado do
Mato Grosso do Sul.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? É aprovada a renovação da concessão outorgada à
Rede Matogrossense de Emissoras Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Aparecida
do T'aboado, Estado do Mato Grosso do Sul, a que se refere o
Decreto n? 98.140, de 14 de setembro de 1989.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

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

N~

203, DE 1991

Aprova o ato que outorga oermieeeo à
Sociedade Trindadense de Comuntceçao
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora, na Cidade de Trindade, Estado de
Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 229,
de 23 de novembro de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Sociedade Trindadense de Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Trindade, Estado de Goiás.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.

2271
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 204, DE 1991
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Liberal Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na
Cidade de Belém, Estado do Pará.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I?

É aprovado o ato a que se refere o Decreto n?

98.483, de 7 de dezembro de 1989, que renova por dez anos, a
partir de 15 de agosto de 1989, a concessão outorgada à Rádio
Liberal Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda Tropical, na Cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do ato 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 205, DE 1991
Aprova o texto da Convenção entre os
Governos da República Federativa do Brasil e a República da Coréia Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda. firmada em Seul, a 7 de março
de 1989.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I?

É aprovado o texto da convenção entre o Governo

da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set.lout. 1991.
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Coréia destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão
fiscal em matéria de impostos sobre a renda, firmada em Seul, a
7 de março de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 7 de outubro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

o texto da convenção acompanha a publicação deste decreto legislativo no
DCN (Seção lI), de 8.10.1991.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48,' item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N~ 206, DE 1991
Aprova o ato- que outorga concessão à
RCE TV Xanxerê Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Kenxerê, Estado de
Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1~ É aprovada a outorga de concessão à RCE TV
Xanxerê Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, na Cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, a que se refere o Decreto n~ 97.883, de 17 de junho de 1989.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 24 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

207, DE 1991

Aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Bom Sucesso Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Minas Novas, Estado de Minas Gerais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1~ É aprovado o ato constante do Decreto n? 99.080,
de 8 de março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do
dia 9 de março de 1990, que outorga concessão à Rádio Bom Sucesso Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade de Minas Novas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 24 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

N~

208, DE 1991

Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Serra da Mesa Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Minaçu, Estado de Goiás.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria n? 52,
de 28 de fevereiro de 1990, que outorga permissão à Rádio Serra
da Mesa Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.
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to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na Cidade de Minaçu, Estado de Goiás.

Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 24 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N? 209, DE 1991(')
Aprova o ato que outorga concessão à
Televisão Independente de São José do Rio
Preto para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na Cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I? E aprovado o ato a que se refere o Decreto n?
99.156, de 12 de março de 1990, que outorga concessão à Televisão Independente de São José do Rio Preto para explorar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na Cidade de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 24 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
(*) Retificado no DO de 31.10.1991 (v. pág. 2300 deste volume).

Col. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2249-2274, set./out. 1991.

RESOLUÇOES

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 39, DE 1991
Autoriza a República Federativa do
Brasil a garantir o contrato de empréstimo
externo a ser celebrado entre o Estado de
Minas Gerais e o Overseas Economic Cooperation Fund (OECF).

Art. I? É autorizada, na forma da Resolução n? 96, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal, prorrogada pela Resolução n? 45, de 19 de outubro de 1990, a garantia da República
Federativa do Brasil ao contrato de empréstimo externo a ser
celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), no valor de até Y14,740,OOO,OOO
(quatorze bilhões, setecentos e quarenta milhões de ienes japoneses).

Parágrafo UnlCO. O empréstimo referido neste artigo
destina-se ao financiamento parcial do J aíba lI, a ser executado
pela Fundação Rural Mineira (Ruralminas), Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig}, Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais (BDMG) e Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral e decorre do acordo, por troca de notas,
entre os governos brasileiro e japonês, datado de 10 de novembro de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo n? 32, de 25 de
outubro de 1990, e promulgado pelo Decreto n? 28, de 26 de fevereiro de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2275-2296, set.lout. 1991.
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Art. 2? A operação de crédito obedecerá às seguintes condições financeiras:
a) valor: Y14,740,OOO,000 (quatorze bilhões e setecentos e
quarenta milhões de ienes japoneses);
b) prazo: vinte e cinco anos;
c) carência: sete anos, contados da data de assinatura do
contrato;
d) juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a carência, à taxa de 4% a.a. para Tranche I (Y14,222,OOO,OOO) referente
a obras civis e equipamentos, e 3,25% a.a. para Tranche II
(Y515,000,0001, referente a serviços de consultoria;
e) amortização: em trinta e sete prestações semestrais, nos
seguintes valores Tranche I: a primeira no valor de Y384,476,000
e as restantes de Y385,459,OOO; Tranche lI: Y13,952,000 no primeiro vencimento, e Y13,918,000 nos demais;
f) data final do desembolso: oito anos, a partir da data da
efetividade do contrato.
Art. 3? A autorização do contrato de que trata esta Resolução será exercida no prazo de doze meses a contar de sua publicação.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 40, DE 1991
Autoriza a República Federativa do
Brasil a garantir o contrato de empréstimo
externo a ser celebrado entre a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. (CELG) e o Overseas Economic Cooperation Fund (OECF).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2275-2296, set./out. 1991.
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Art. I? É autorizada, na forma da Resolução n? 96, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal, modificada pela Resolução n? 45, de 19 de outubro de 1990, a garantia da República
Federativa do Brasil ao contrato de empréstimo externo a ser
celebrado entre a Centrais Elétricas de Goiás (CELG) e o Overse as Economic Cooperation Fund (OECFI, no valor de até
Y12,832,000,000 (doze bilhões, oitocentos e trinta e dois milhões
de ienes japoneses).
Parágrafo urnco. O empréstimo referido neste artigo
destina-se à complementação do financiamento dos serviços de
eletrificação rural no sul do Estado de Goiás e decorre do acordo, por troca de notas, firmado entre os governos brasileiro e
japonês, de 10 de novembro de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo n? 32, de 25 de outubro de 1990, e promulgado pelo Decreto n? 28, de 26 de fevereiro de 1991.

Art. 2? A operação obedecerá às seguintes condições financeiras:
a) valor: Y12,832,000,000 (doze bilhões, oitocentos e trinta e
dois milhões de ienes japoneses):
b) prazo: vinte e cinco anos;
c) carência: sete anos, contados da data de assinatura do
contrato;
d) juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a carência, à taxa de 4% a.a. para Tranche I (Yll,615,000,000), referente
a obras civis e equipamentos, e 3,25% a.a. para Tranche II:
(Y217,000,000), referente a serviços de consultoria;
e) amortização: em trinta e sete prestações semestrais, nos
seguintes valores Tranche I: a primeira no valor de Y313,952,000
e as restantes de Y313,918,OOO; Tranche II: Y32,924,OOO no primeiro vencimento, e Y32,891,OOO nos demais;
f) data final do desembolso: seis anos, a partir da data de
efetividade do contrato.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2275-2296, set./out. 1991.
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Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua PUM
blicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 41, DE 1991
Autoriza a República Federal do Brasil
a contrair empréstimo externo, no valor de
até Y7,596,OOO,OOO (sete bilhões e quinhentos e noventa e seis mílhões de ienes japoneses), junto ao Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), destinado ao financiamento parcial do Projeto de Irrigação do
Nordeste. a ser executado pela Companhia
de Desenvolvimento do Vale do Sâo Francisco (Codevasf).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É autorizada, na forma da Resolução n? 96, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada pela Resolução n? 45, de 19 de outubro de 1990, a contratação de empréstimo externo, da República Federativa do Brasil junto ao Overseas Economic Cooperation Fund (OECF), nos termos do acordo promulgado pelo Decreto n? 28, de 26 de fevereiro de 1991.
Art. 2? A operação de crédito autorizada no art. I? terá
como finalidade o financiamento parcial do Projeto de Irrigação
do Nordeste, a ser executado pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco ICodevasf).
Art. 3? A referida operação deverá obedecer às seguintes
condições financeiras:
ai valor: Y7,596,OOO,000 (sete bilhões e quinhentos e noventa
e seis milhões de ienes japoneses);
b) prazo: vinte e cinco anos;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2275-2296, set./out. 1991.
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c) carência: sete anos, contados da data da assinatura do
contrato;
dI juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a carência, à taxa de 4% a.a. para Tranche I (Y7,462,OOO,OOO), referente
a obras novas e equipamentos, e 3,25% a.a. para Tranche II
(YI34,OOO,OOO), referente a serviços de consultoria;
e) amortização: em trinta e sete prestações semestrais, nos
seguintes valores Tranche I: a primeira no valor de Y201,700,OOO
e as restantes de Y201,673,OOO; Tranche II: Y3,644,OOO no primeiro vencimento, e Y3,621,OOO nos demais; .

fi data final do desembolso: sete anos, a partir da data de
efetividade do contrato.
Art. 4? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.

Art. 5? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 42, DE 1991
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contrair operaçào de crédito externo, no valor de até Y28, 889, 000, 000 (vinte e
oito bilhões e oitocentos e oitenta e nove
milhões de ienes japoneses), junto ao Overseas Economic Cooperation Fund (OECFj,
destinada a financiar, parcialmente, a expansão do Porto de Santos.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É autorizado, na forma da Resolução n? 96, de 15
de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada pela ResoluCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2275-2296, set./out. 1991.
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ção n? 45, de 19 de outubro de 1990, a contratação de operação
de crédito externo, no valor de até Y28,889,000,000 (vinte e oito
bilhões oitocentos e oitenta e nove milhões de ienes japoneses),
junto ao Overseas Economic Cooperation Fund (OECFI, com a
finalidade de financiar, parcialmente, a expansão do Porto de
Santos, nos termos do Decreto n? 28, de 6 de fevereiro de 1991.
Art. 2? A operação de crédito autorizada no art. I? apresenta as seguintes características:

ai mutuário: Companhia Docas do Estado de São Paulo,
conforme Parecer DTN/COREF/D1REF n? 259, de 28 de agosto
de 1991;
b)J,prazo: vinte e cinco anos;
c) carência: sete anos, contados da data de assinatura do
contrato;
d) juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a carência, à taxa de 4% a.a. para Tranche I (Y28,580,000,000), referente

a obras civis, e 3,25% a.a. para Tranche II (Y309,000,000), referente a serviços de consultoria;
e) amortização: em trinta e sete prestações semestrais, nos

seguintes valores Tranche I: a primeira no valor de Y772,448,000
e as restantes de Y772,432,000; Tranche II: Y8,364,000 no primeiro vencimento, e Y8,351,000 nos demais;
f) data final para desembolso: seis anos, a partir da data de
efetividade do contrato.
Art. 3? A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.

Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 43, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de Baú
Paulo a emitir Letras Financeiras do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas à substítuíçao de 10.016.984.488 Bônus do Tesouro
do Estado de Baú Paulo (BTSP-Ej, com
vencimento no segundo semestre de 1991.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I?
o Governo do Estado dê São Paulo autorizado,
nos termos dos arts. 4? e 8?da Resolução n? 58, de 1990, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de São Paulo (LFTP).
Parágrafo único. A emissão das LFTP destina-se à substituição de 10.016.984.488 Bônus do Tesouro do Estado de São
Paulo (BTSP-E), vencíveis no segundo semestre de 1991.
Art. 2? As condições financeiras da emissão das Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo são as seguintes:
a) quantidade: será definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, levando-se em conta que o montante dos
títulos vencidos (BTSP-E) deverá ser equivalente ao dos novos
títulos emitidos (LFTPI;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
N acionai (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.825 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
Código
16.09.91
2.504.246.122
020.000
16.10.91
2.504.246.122
020.000
18.11.91
2.504.246.122
020.000
16.12.91
2.504.246.122
020.000

e
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g) previsao de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Título
Data-base
16.09.91
15.01.95
521825
15.01.90
16.10.91
15.01.95
521825
15.01.90
18.11.91
15.01.95
521825
15.01.90
18.11.91
15.06.95
521825
15.06.90
16.12.91
15.06.95
521825
15.06.90
hl forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 44, DE 1991
O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos do § 8?, do art. 3?, da Resolução n? 58, de 12
de dezembro de 1990, do Senado Federal, a não computar as garantias a serem prestadas à Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (Casan), no valor de CrS13.333.659.700,65 (treze bilhões, trezentos e trinta e três milhões, seiscentos e cinqüenta e
nove mil, setecentos cruzeiros e sessenta e cinco centavos I, para
efeito dos seus limites de endividamento fixados no art. 3?, da
supramencionada resolução, observadas as demais exigências
legais.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5,

i.n :2275·2296, set.l out. 1991.

2283
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 45, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de Séo
Paulo a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTPJ, destinadas ao giro de oitenta e
quatro por cento das 259.127.362 LFTP
venciveie no segundo semestre de 1991.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É o Governo do Estado de São Paulo autorizado,
nos termos dos arts. 4? e 8? da Resolução n? 58, de 1990, do Senado Federal, a colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTP).
Parágrafo único. A emissão das LFTP destina-se ao giro
de oitenta e quatro por cento das 259.127.362 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo vencíveis no segundo semestre de 1991.
Art. 2? As condições financeiras da emissão das Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo são as seguintes:

a) quantidade: será definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de dezesseis por cento,
consoante pactuado no Memorando de Entendimento de 19 de
março de 1991, firmado pelo referido Estado com o Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l);2275-2296, set./out. 1991.
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b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.825 dias;
e] valor nominal: Crê 1,00;
fi características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
15.10.91
203.610.000
16.12.91
55.517.362
Total
259.127.362
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação
Vencimento
Título
Data-base
15.10.91
15.10.96
521825
15.10.91
16.12.91
15.12.96
521825
16.12.91
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n:' 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Centra!.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 46, DE 1991
Autoriza a República Federativa do
Brasil a ultimar a contreteçõo de operação
de crédito externo, no valor de até US$
100,000,000.00 (cem milhões de dólares
norte-americanos), ou seu equivalente em
outra moeda, junto ao Banco Interamerícano de Desenvolvimento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2275-2296, set./out. 1991.
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1': E a República Federativa do Brasil autorizada a
contratar operação de crédito externo, no valor de até US$
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte- americanos), ou seu
equivalente em outra moeda, junto ao Banco Interamerícano de
Desenvolvimento.
Parágrafo único. A operação de crédito externo definida
no caput deste artigo destina -se ao financiamento parcial do
Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no âmbito de atuação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
Art. 2? As condições financeiras básicas das operações de
créditos são as seguintes:
a) prazo: vinte anos;
b; amortização: prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis meses após o desembolso final;

c) taxa de juros: a ser fixada pelo BID em nivel igual aos
custos médios dos empréstimos por ele tomados durante os doze
meses anteriores à data de aplicação da referida taxa, acrescida
de uma margem apropriada que, determinada pelo banco,
destina-se a cobrir as suas despesas. Os juros serão pagos semestralmente a partir da data da assinatura do contrato;
d) Comissão de Compromisso: paga semestralmente, juntamente com os juros, e calculada a 0,75% a.a. sobre o saldo não
desembolsado do empréstimo;
e) Comissão de Inspeção e Supervisão Geral: US$
1.000,000.00 (um milhão de dólares norte-americanos}, a ser
amortizado em prestações trimestrais.
Art. 3<:' A autorização concedida por esta resolução deverá
ser exercida num prazo de três anos, contados da data em que o
BID considerar eficaz o contrato de empréstimo.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.1):2275-2296, set./out. 1991.
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Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 47, DE 1991
Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP), a contratar operação de crédito, junto à Caixa Econômica Federal, no
valor de Cr$ 4.809.984.750,62, destinado ao
financiamento de obras e serviços de ampliação dos sistemas de abastecimento de
água e de esgotos sanitários daquela
cidade.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É a Prefeitura Municipal de Valinhos (SPl, nos
termos dos arts. 3?, 4? e 6? da Resolução n? 58, de 1990, do Senado Federal,' autorizada a contratar operação de crédito, junto
à Caixa Econômica Federal, no valor de Crê 4.809.984,750,62
(quatro bilhões, oitocentos e nove milhões, novecentos e oitenta
e quatro mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros e sessenta e dois
centavos), destinado ao financiamento de obras e serviços de
ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotos sanitários daquela cidade.
Art. 2? As condições financeiras básicas da operação de
crédito são as seguintes:
ai valor: Cr$ 4.809.984.750,62 dividido em dois subcréditos,
a saber:
I - subcrédito A: Cr$ 3.998.291.095,36 (em complementação ao valor de Cr$ 898.496.400,00 a ser contratado independentemente de autorização do Senado Federal), destinado às obras
e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água; e
II - subcrédito B: Crs 811.693.655,26 destinado às obras de
ampliação do sistema de esgotos sanitários;
bl prazos:
I - de execução:
subcrédito A: dezoito meses; e
- subcrédito B: doze meses;
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II - de carência:
- subcrédito A: até abril de 1993, inclusive; e
- subcrédito B: até outubro de 1992, inclusive;
III - de amortização:
~ subcrédito A: duzentos e dezesseis meses; e
- subcrédito B: trezentos meses;
c) condições financeiras:
I - taxa nominal de juros: 12% a.a.;
II
taxa efetiva de juros: 12,683% a.a.
III
taxa de risco de crédito: 1 % do valor do financiamento;
IV
atualização do valor da dívida: mesmos índices de
atualização dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), conforme art. 15 da Medida Provisória n~ 294,
de 31 de janeiro de 1991.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO

N~

48 DE 1991

Autoriza o Governo do Estado de Mínas Gerais a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro Nacional do
Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinadas ao giro da dívida mobiliária vencível no
segundo semestre de 1991.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1~ É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2275-2296, set.lout. 1991.
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do Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinadas ao giro de
59.420.273 LFTMG, vencidas no semestre, e 507.061.676
LFTMG, relativas a contrapartida dos 14.027.431.852 Bônus do
Tesouro' de Minas Gerais (BTMG), também vencidos no segundo semestre de 1991.
Art. 2~ A autorização a que se refere o artigo anterior será
realizada nas seguintes condições:

a) quantidade: será definida na data de resgate dos títulos
substituídos, deduzida a parcela de dezessete por cento e observado, no caso da contrapartida dos BTMG, a dedução exclusiva
sobre as LFTMG efetivamente vencidas na data da rolagem;
bl modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
NacionaI, observado, no caso das LFTMG de contrapartida dos
BTMG, o preço unitário de vinculação, devidamente atualizado
pela LFT referencial;

di prazo: até 1.827 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos;
59.420.273 LFTMG: vencimento entre 1.7.1991 e 1.12.1991;
- 507.061.076 LFTMG: vencimento entre 1.4.1990 e 1.2.1995;
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
- colocação: 1.7.1991 a 6.12.1991;
- vencimento: 1.10.1991 a 16.12.1996;

hl forma de colocação.:
- 59.420.273 LFTMG: através de ofertas públicas, nos termos da resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco
Central do Brasil;
- 507.061.076 LFTMG, de contrapartida dos BTMG, através da renovação de seus registros originais no Sistema Especial de Liquidação e Custódía (Selic/Bacen);
i) autorização legislativa: Lei n? 9.589, de 9 de junho de
1988 e Decreto n? 29.200, de 19 de janeiro de 1989.
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Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados os dispositivos da Resolução n? 25, de 19 de
junho de 1991.
Senado Federal, 24 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES. Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N~ 49, DE 1991
Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro a emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-Rio),
destinadas ao giro de 15.856.900 LFTM-Rio
vencidas em julho e agosto deste ano e vincendas até 15 de outubro de 1991.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro autorizada, nos termos dos arts. 4? e 8? da Resolução n? 58, de 1990,
do Senado Federal, a colocar no mercado, através de ofertas públicas. Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-Rio).
§ I? A emissão das LFTM-Rio destina-se ao giro de
15.856.900 Letras Financeiras do Tesouro Municipal vencidas
em 15 de julho e 15 de agosto de 1991 e vincendas até 15 de outubro de 1991.
Art. 2? As condições financeiras da emissão das LFTMRio são as seguintes:
I - quantidade: será definida na data de resgate dos
titulos a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento, a título de juros;
n - modalidade: nominativa-transferível;
In - rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV - prazo: até 1.447 dias;
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v - valor nominal: Crê 1,00;
VI - características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
Quantidade
15.07.91
6.601.900
15.08.91
3.085.000
15.09.91
3.085.000
15.10.91
3.085.000
Total
15.856.900
VII - previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação
Vencimento
Título
Data-base
15.07.91
01.07.95
681447
15.07.91
15.08.91
01.08.95
681447
15.08.91
15.09.91
01.09.95
681446
16.09.91
15.10.91
01.10.95
681447
15.10.91
VIII - forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n? 565, de 20 de setembro de 1979, do
Banco Central.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de setembro de 199L.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N? 50, DE 1991
Rerratifica a Resolução n? 85, de 18 de
dezembro de 1990, aprovando a contratação
pela Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. {Embratel}, com garantia da República Federativa do Brasil, de quatro
operações de crédito externo, no valor global de US$286.424,673.00.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182{G, t.l):3787, nov.Zdez 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.l):2275-2296, set./out. 1991.

2291

o SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1~ E a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
(Embratel) autorizada a contratar três operações de crédito externo, com a garantia da União, no valor global de até
US$286,424,673.00 (duzentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e três dólares
norte-americanos), junto ao Credit Lyonnais, ao Bank Brussels
Lambert S.A. e ao Export ~ Import Bank of the United States
(Eximbank), destinados ao financiamento parcial do projeto da
segunda geração do Sistema Brasileiro de Telecomunicações por
Satélite (SBRS).
Parágrafo único. As operações autorizadas no caput deste
artigo serão efetuadas com observância das seguintes condições
básicas.
I - Credor Credit Lyonnais:
a) valor: US$90,467,480.00 (noventa milhões, quatrocentos e
sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta dólares norteamericanos), divididos em quatro tranches;
b) juros: período preliminar (a partir de cada desembolso
até o início da amortização) 1% ao ano acima da LIBOR de seis
meses, em eurodólares, reajustada semestralmente sobre o saldo
devedor do principal. Período de amortização: 9,65% ao ano sobre o saldo devedor do principal;
c) amortização: início da amortização do principal das duas
tranches relativas ao primeiro satélite - seis meses após seu
lançamento, ou seis meses após 15 de abril de 1995, o que ocorrer primeiro. Quanto às duas tranches relativas ao segundo satélite - seis meses após seu lançamento ou seis meses após 15
de fevereiro de 1997, o que ocorrer primeiro;
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre o saldo
não desembolsado do principal, contada a partir da assinatura
do contrato (4 de abril de 1991);
e) seguro de crédito: 5,5% flat sobre cada desembolso;
f) comissão de administração (management fee]: 0,5% flat
sobre o valor do crédito;
g) comissão de agenciamento (agency fee): 0,125% flat sobre
o valor do crédito.
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II - Credor Bank Brussels Lambert S.A.:
a) valor: US$17,651,724.00 (dezessete milhões, seiscentos e
cinqüenta e um mil, setecentos e vinte e quatro dólares norteamericanos);

bl juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de
9,65% ao ano, durante tanto o período de carência quanto o de
pagamento;
c) amortização: início da amortização do principal da seção
(tranche) relativa ao primeiro satélite - seis meses após seu
lançamento ou seis meses após 15 de abril de 1995, o que ocorrer
primeiro. Quanto à tranche relativa ao segundo satélite - seis
meses após seu lançamento ou seis meses após 15 de fevereiro
de 1997, o que ocorrer primeiro;
di comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente;
e) seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
f) comissão de administração (management [ee): 0,5% sobre

o valor do contrato, paga após a emissão do certificado de autorização pelo Banco Central do Brasil.
III - Credor Export (Eximbank):

Import Bank of the United States

a) valor: US$178,305,469.00 (cento e setenta e oito milhões,
trezentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove dólares
norte-americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa fixa de
9,55% ao ano, durante tanto o período de carência quanto o de
pagamento;
cl amortização: início da amortização do principal da tranche relativa ao primeiro satélite - 15 de fevereiro de 1995.
Quanto à tranche relativa ao segundo satélite: em 15 de setembro de 1995;

di comissão de compromisso: 0,5% ao ano sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados;
e) seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso do empréstimo.
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Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições da Resolução n? 85, de
15 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 23 de setembro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 51, DE 1991
Autoriza a República Federativa do
Brasil a garantir o contrato de empréstimo
externo a ser celebrado entre o Estado de
São Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? É autorizada, na forma da Resolução n? 96, de
1989, prorrogada pela Resolução n? 45, de 1990, do Senado Federal, a garantia da República Federativa do Brasil ao contrato de
empréstimo externo a ser celebrado entre o Estado de São Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), no valor de até US$245,OOO,OOO.00 (duzentos
e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), ou o
seu equivalente em outras moedas.
Parágrafo umco. O empréstimo referido neste artigo
destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Inovações no
Ensino Básico do Estado de São Paulo.
Art. 2? A operação obedecerá às seguintes condições financeiras:
a) valor: US$245,OOO,OOO.00 (duzentos e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), ou o seu equivalente em outras moedas;
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b) prazo: quinze anos;

c) carência: cinco anos;
d) taxa de juros: 1/2% aa. acima dos custos de qualífied
borrowíngs (empréstimos selecionados), tomados pelo Banco
Mundial nos mercados financeiros externos. cotados no semestre precedente, pagos semestralmente, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano;
e) amortização: em vinte prestações consecutivas semestrais, no valor de US$12,250,000.00 (doze milhões e duzentos e
cinqüenta mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se
a primeira em 15 de outubro de 1996 e a última em 15 de abril de
2006;
f) comissão de compromisso: 3/4% aa. sobre o montante
não desembolsado, pagos semestralmente juntamente com os juros, em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano;
g) data final para desembolso: 30 de junho de 1998.
Art. 3? A autorização do contrato de que trata esta resolução será exercida no prazo de doze meses a contar de sua publicação.

Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de outubro de 1991.
SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
ALEXANDRE COSTA, I? Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
RESOLUÇÃO N? 52, DE 1991
Altera o disposto no art. 3? da Reeolução n:' 38 m , de 1991, do Senado Federal.
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1755, jul.Zago. 1991
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o SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? O art. 3? da Resolução n? 38, de 29 de agosto de
1991, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? Os BTRJ-E que vierem a ser emitidos com
prazos de resgate de 16.9.91 até 16.12.91, na forma do art.
2? desta resolução, e que tiverem como base LFTRJ com
vencimentos originários no período de I? .10.91 e 1?12.91,
serão girados em proporção 'correspondente a oitenta e
quatro por cento do seu valor..
Art. 2? Aplicar-se-á o disposto no artigo anterior sem prejuízo da dedução ou aplicação de redutores, já realizada, sobre
o valor de resgate dos títulos vencidos e girados no período de
1?.4.90 a 1?9.91.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de outubro de 1991.

SENADOR ALEXANDRE COSTA
I? V ice- Presidente, no exercício
da Presidência

Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu,
MAURO BENEVIDES, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N? 53, DE 1991
Altera a redação do art. 15 da Resolução do Senado Federal n? 96m, de 1989, moditicede pela Resolução n" 45(2), de 1990.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. I? O art. 15 da Resolução do Senado Federal n? 96, de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.l):3262, nov.vdez. 1989.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3025, set.vout. 1990.
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«Art. 15. Esta resolução entra em vigor a partir da
data de sua publicação, até 31 de março de 1992».
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de outubro de 1991.

SENADOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5. t.l}:2275-2296, set..Zout. 1991.

RETIFICAÇOES

LEI N? 8.211, DE 22 DE JULHO DE 1991 (')
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 1992, e dá outras providencias.

Retificação
Na página 14603, 1? coluna, no art. 16, inciso III, onde se lê:
III - a receita tributária própía ...
Leie-se:
III - a receita tributária própria ...
Na página 14604, 2? coluna, no art. 34, parágrao único, onde
se lê:
... citados no inciso VI deste artigo, ...
Leia-se:
... citados no inciso VII deste artigo, ...

(*) Publicado no DO de 23.7.1991 (v. Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1515,
jul.Zago. 1991).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.ll:2297-2300, set./out. 1991.
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LEI N? 8.219, DE 29 DE AGOSTO DE 1991

(*1

Cria o Tribunal Regional do Trabalho
da 19.a Região.

Retificação

Republica-se o Anexo II por ter saído com omissão do número de cargos correspondente à categoria funcional Auxiliar
Operacional de Serviços Diversos - Área de Limpeza e Conservação.
ANEXO II
Lei n? 8.219, de 29 de agosto de 1991
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 19? Região
(Estado de Alagoas)
Grupo
Atividades de Apoio Judiciário
Código - TRT·19~·AJ·020

Categorias Funcionais
Técnico Judiciário

Número
42

Código
TRT·19~·AJ·021

INível Superior)
Oficial de Justiça Avaliador

07

TRT·19~·AJ·022

[Nível Superior)

Auxiliar Judiciário

62

TRT·19~·AJ·023

INível Intermediário)
Agente de Segurança Judiciária

15

TRT·19~·AJ.024

{Nível Intermediário)
Atendente Judiciário

30

TRT·19~·AJ·025

(Nível Intermediário)
OutrasAtividades de Nivel
Superior - Código

Médico

02

TRT·19~·NS·901

(Nível Superior)

TRT·19~·NS·900

Odontólogo

O!

TRT·19~·NS·909

(Nivel Superiorl

Contador

07

TRT·19~·NS·924

{Nível Superior)

Classes e Referências
A
NS-lO a N8-15
B
NS·16 a N8-21
Especial NS·22 a N8-25
A
N8·10 a NS-15
B
NS·16 a N8-21
Especial NS·22 a N8-25
A
NI·24 a NI·27
B
NI-28 a NI-31

Especial

NI-32 a NI·35

A
B
Especial
A
B
Especial

NI·24
NI·28
NI·32
NI·24
NI-28
NI·32

a NI·27
a Nr·SI
a NI-35
a NI-27
a NI-31
a NI-35

A
B
C
Especial

NS-05
NS-12
NS·17
NS·22

a N8-11
a NS-16
a NS-21
a NS-25

A
B
C
Especial

NS·05
NS·12
NS·17
NS·22

a NS-ll
a NS-16
a NS·21
a NS·25

A
B
C
Especial

NS·05 a NS·U
NS·12 a NS·16
NS·17 a NS·21
NS·22 a NS·25

(*) Publicada no DO de 30.8.1991 (v. Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1716,
jul./ago. 1991).
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Grupo

OutrasAtividades de Nível
.\Iédio - Código

Categorias Funcionais

Número

Código

Engenheiro

O!

TRT·19:·NS·916
{]\iveJ Superior]

NS·05 a NS'll
NS'12aNS-j6
N8·17 a NS·21
C
Especial NS·22 a N8·25

Bibliotecário

02

TRT·19:·NS·932
{Nível Superior)

NS·Q5 a NS'll
NS'12 a NS'16
N8·17 a NS·21
C
Especial NS·22 a NS·25
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DECRETO LEGISLATIVO N? 209, DE 24 DE OUTUBRO
DE 1991 1*1

Retificação
No Decreto Legislativo n:' 209, de 1991, publicado no Diário
Oficial, Seção I, de 25.10.1991, página 23576, onde se lê: « ... São
José do Rio Preto para explorar... ». Leia-se: « ... São José do Rio
Preto Ltda. para explorar. .. »

(*) Publicado no DO de 25.10.1991 (v. pág. 2274 deste volume).
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Preto para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
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Resolução de 5 de setembro de 1991 ~ Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo a ser
celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Overseas Economic
Cooperation Fund (OECF). Publicada no DO de 6 de setembro de
1991.
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Resolução de 6 de setembro de 1991 - Autoriza a República Federativa do Brasil a contrair empréstimo externo, no valor de até Y
7,596,000,000 (sete bilhões e quinhentos e noventa e seis milhões
de ienes japoneses), junto ao Overseas Economic Cooperatíon
Fund (OECFj, destinado ao financiamento parcial do Projeto de
Irrigação do Nordeste, a ser executado pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf}. Publicada no
DO de 9 de setembro de 1991.
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Cooperation Fund (OECF), destinada a financiar, parcialmente, a
expansão do Porto de Santos. Publicada no DO de 9 de setembro
de 1991.
Resolução de 19 de setembro de 1991 - Autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Estado de
São Paulo (LFTP), destinadas à substituição de 10.016.984.488 Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo (BTSP), com vencimento
no segundo semestre de 1991. Publicada no DO de 20 de setembro
de 1991.
Resolução de 19 de setembro de 1991 - Autoriza o Governo de
Santa Catarina a excluir garantias do cômputo do seu endividamento consolidado. Publicada no DO de 20 de setembro de 1991..
Resolução de 19 de setembro de 1991 - Autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São
Paulo (LFTPl. destinadas ao giro de oitenta e quatro por cento
das 259.127.362 LFTP vencíveie no segundo semestre de 1991. Publicada no DO de 20 de setembro de 1991.
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Resolução de 24 de setembro de 1991 - Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito
externo, no valor de até US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), ou seu equivalente em outra moeda, junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Publicada no DO
de 25 de setembro de 1991.
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Resolução de 24 de setembro de 1991 - Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SPl, a contratar operação de crédito, junto à
Caixa Econômica Federal, no valor de Cr$4.809.984.750.62, destinado ao financiamento de obras e serviços de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários daquela cidade. Publicada no DO de 25 de setembro de 1991.
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Resolução de 24 de setembro de 1991 - Autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinadas ao giro da dívida mobiliária vencível no segundo semestre
de 1991. Publicada no DO de 25 de setembro de 1991.
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Resolução de 24 de setembro de 1991 - Autoriza a Prefeitura da
cidade do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro Municipal
(LFTM·Rio), destinadas ao giro de 15.856.900 LFTM·Rio vencidas
em julho e agosto deste ano e vincendas até 15 de outubro de 1991.
Publicada no DO de 25 de setembro de 1991. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Resolução de 23 de setembro de 1991 - Rerratifica a Resolução n?
85, de 18 de dezembro de 1990, aprovando a contratação pela Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, com garantia da República Federativa do Brasil, de quatro operações de
crédito externo, no valor global de US$ 286,424,673.00.. Publicada
no DO de 25 de setembro de 1991.
Resolução de 2 de outubro de 1991 - Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo a ser
celebrado entre o Estado de São Paulo e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial). Publicada no DO de 4 de outubro de 1991.
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Resolução de 11 de outubro de 1991 - Altera o disposto no art. 3?
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de 14 de outubro de 1991.
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Resolução de 31 de outubro de 1991 - Altera a redação do art. 15
da Resolução do Senado Federal n? 96, de 1989, modificada pela
Resolução n? 45, de 1990. Publicada no DO de 4 de novembro de
1991.
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Decreto Legislativo n." 173, de 5 de setembro de 1991.

2250

RÁDIO JORNAL GAZETA DE NOVA FRIBURGO LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Nova Friburgo (RJ).
Decreto Legislativo n.O 179, de 5 de setembro de 1991.

2254

RÁDIO LIBERAL LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Belém (PAI.
Decreto Legislativo n." 204, de 2 de outubro de 1991.

2271

RÁDIO MODELO FM INDAIATUBA LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Indaiatuba (SP).
Decreto Legislativo n." 189, de 6 de setembro de 1991.

2260

RÁDIO MONÓLITOS DE QUIXADÁ LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Quixadá (CE).
Decreto Legislativo n." 181, de 5 de setembro de 1991.

2255

RADIO PÁSSARO DA ILHA FM LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Guaranésia (MG).
Decreto Legislativo n~ 182, de 5 de setembro de 1991.

2256
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RÁDIO SERRA DA MESA LTDA.
Radiodifusão
Concessão

Minaçu (GOl.
Decreto Legislativo n.o 208, de 24 de outubro de 1991.

2273

RADIODIFUSÃO
Concessão
Organização de Radiodifusão Trevisan Ltda.
Pirassununga (SP).
Decreto Legislativo n.O 184, de 6 de setembro de 1991.
Rádio a Voz do Sertão Ltda.
Afogados da Ingazeira (PEl.
Decreto Legislativo n.O 199, de I? de outubro de 1991.
Rádio Bom Sucesso Ltda.
Minas Gerais (MG).
Decreto Legislativo n~ 207, de 24 de outubro de 1991.

2257

2267

2273

Rádio Caraja de Anápolis Ltda.
Anápolis (GOl.

Decreto Legislativo

n,o 194, de 19 de setembro de 1991.
Rádio Chão Goiano Ltda.
Anépolis (GO).
Decreto Legislativo n.O 194, de 19 de novembro de 1991.
Rádio Clube de Inhapim Ltda.
Inhapím (MG).
Decreto Legislativo n.O 174, de 5 de setembro de 1991.
Rádio Cidade de Cabreúva Ltda.
Cabreúva (SP).
Decreto Legislativo n.O 190, de 17 de setembro de 1991.
Rádio Clube de Canela Ltda.
Canela (RS).
Decreto Legislativo n.O 188, de 6 de setembro de 1991.
Rádio Cultura de Guaíra Ltda.
Guaíra (SP).
Decreto Legislativo n." 186, de 6 de setembro de 1991.
Rádio Difusora São Patrício Ltda.
Ceres (GO).
Decreto Legíslativo n." 177, de 5 de setembro de 1991.
Rádio e Televisão Norte Ltda.
Rio Branco (AC).
Decreto Legislativo n? 193, de 19 de setembro de 1991.
Rádio FM 103 Ltda.
Maravilha (SC).
Decreto Legislativo n.O 175, de 5 de setembro de 1991.
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Rádio FM Ituberá Ltda.
Ituberá (BA).
Decreto Legislativo n.o 173, de 5 de setembro de 1991. ........•...
Rádio Modelo FM Indaiatuba Ltda.
Indaiatuba (SP).
Decreto Legislativo n.O 189, de 6 de setembro de 1991.
.
Rádio Pássaro da Ilha FM Ltda.
Guaranésia (MG).
Decreto Legislativo n:' 182, de 5 de setembro de 1991.
.
Rádio Serra da Mesa Ltda.
Minaçu (GO).
Decreto Legislativo n:' 208, de 24 de outubro de 1991.
.
RCE TV Xanxerê Ltda.
Xanxerê (SC).
Decreto Legislativo n.O 206, de 24 de outubro de 1991.
.
Rio São Francisco Radiodifusão Ltda.
Bom Jesus da Lapa (BA).
Decreto Legislativo n.O 176, de 5 de setembro de 1991.
.
Sistema de Comunicação Professor Valter Alencar Ltda.
Teresina (PI).
Decreto Legislativo n.O 172, de 5 de setembro de 1991.
Sociedade Trindadense de Comunicação Ltda.
Trindade (GO).
Decreto Legislativo n.O 203, de 2 de outubro de 1991.
Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda.
São José do Rio Preto (SPL
Decreto Legislativo n.O 209, de 24 de outubro de 1991 (publicado no
DO de 25 de outubro de 1991)
.
(Retificado no DO de 31 de outubro de 1991)
.
Renovação
Divisa FM Stéreo de Durinhos Ltda.
Durinhos (SP).
Decreto Legislativo n.O 187, de 6 de setembro de 1991.
Emissoras Reunidas Ltda.
Poconé (MT).
Decreto Legislativo n.O 201, de 2 de outubro de 1991.
Fundação Cultural Celinauta
Pato Branco (PR).
Decreto Legislativo n.O 191, de 18 de setembro de 1991.
Rádio Arapuan Ltda.
João Pessoa (PB).
Decreto Legislativo n.O 183, de 5 de setembro de 1991.
Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda.
Paulo Afonso (BA).
Decreto Legislativo n.O 180, de 5 de setembro de 1991.
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Rádio Doze de Maio Ltda.
São Lourenço D'Oeste (SC).
Decreto Legislativo n? 185, de 6 de setembro de 1991.
Rádio Jornal Gazeta de Nova Friburgo Ltda.
Nova Friburgo (RJ).
Decreto Legislativo n!' 179, de 5 de setembro de 1991.
Rádio Liberal Ltda.
Belém (PAj.
Decreto Legislativo n.a 204, de 2 de outubro de 1991.
Rádio Monólitos de Quixadá Ltda.
Quixadá (CE).
Decreto Legislativo n.O 181, de 5 de setembro de 1991.
Radiodifusora de Cáceres Ltda.
Cáceres (MT).
Decreto Legislativo n? 178, de 5 de setembro de 1991.
Rede Sul Matogrossense de Emissoras Ltda.
Aparecida do Taboado (MS).
Decreto Legislativo n? 202, de 2 de outubro de 1991.
Sociedade Rádio da Paraíba Ltda.
Campina Grande (PB).
Decreto Legislativo n.O 192, de 18 de setembro de 1991.
Televisão Guaíba Ltda.
Porto Alegre (RS).
Decreto Legislativo n.O 200, de 2 de outubro de 1991.

2258

.

2254

.

2271

.

2255

2253

.

2219
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2268

RADIODIFUSORA DE CÁCERES LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Cáceres (MT).
Decreto Legislativo n? 178, de 5 de setembro de 1991.

2253

RCE TV XANXERE LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Xanxerê (SC).
Decreto Legislativo n.o 206, de 24 de outubro de 1991.

2272

REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMISSORAS LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Aparecida do Taboado (MS).
Decreto Legislativo n? 202, de 2 de outubro de 1991.

2269

RIO sAO FRANCISCO RADIODIFUsAO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Bom Jesus da Lapa (BAJ.
Decreto Legislativo n.O 176, de 5 de setembro de 1991.
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SALÁRIO
-

Abono - Incorporação.
Lei n." 8.238, de 4 de outubro de 1991.
Política N acíonal de Salários.
Lei n." 8.222, de 5 de setembro de 1991.

SALÁRIO MINIMO
Lei n.8.222, de 5 de setembro de 1991.

2111

2044

2044

SAÚDE
Assistência médica gratuita
Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais.
Lei n." 8.246. de 22 de outubro de 1991.

2224

II PLANO NACIONAL DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÁO IPLANINI
-

Aprovação.

Lei n? 8.244, de 16 de outubro de 1991.

2122

SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO
-

Regulamentação.
Lei n." 8.239. de 4 de outubro de 1991.

SERVIÇO SOCIAL AUTÓNOMO ASSOCIAÇAO DAS PIONEIRAS
SOCIAIS
- Instituição.
Lei n." 8.246, de 22 de outubro de 1991.

2HZ

2244

SERVIDOR PUBLICO MILITAR
-

Remuneração - Alteração.
Lei n." 8.237, de 30 de setembro de 1991.

2082

SISTEMA DE COMUNICAÇÓES PROFESSOR VALTER ALENCAR
LTDA_
Radiodifusão
Concessão
Teresina (PI).

Decreto Legislativo n." 172, de 5 de setembro de 1991.

2249

SOCIEDADE RÁDIO DA PARAIBA LTDA_
-

Radiodifusão
Renovação.

Decreto Legislativo n. 192, de 18 de setembro de 1991.. .
O
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SOCIEDADE TRINDADENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA.
Radiodifusão
Concessão
Trindade (GOl.
Decreto Legislativo n.a 203, de 2 de outubro de 1991.

2270

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- Vencimentos - Revisão
Ministros.
Lei n.O 8.226, de 9 de setembro de 1991.

2052

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
- Vencimentos - Revisão
Ministros.
Lei n.a 8.229, de 9 de setembro de 1991.

2056

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- Ministros
Vencimento - Fixação.
Lei n.O 8.224, de 9 de setembro de 1991.
- Vencimento - Alteração.
Lei n.O 8.225, de 9 de setembro de 1991.

2049
2051

T
TELEVISÃO GUAiBA LTDA.
Radiodifusão
Renovação
Porto Alegre (RS).
Decreto Legislativo n:' 200, de 2 de outubro de 1991.

2268

TELEVISÃO INDEPENDENTE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
LTDA.
Radiodifusão
Concessão
São José do Rio Preto (SP).
Decreto Legislativo n.O 209, de 24 de outubro de 1991 (publicado no
DO de 25 de outubro de 1991)
_....................
(Retificado no DO de 31 de outubro de 1991).
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TRANSPORTE AEREO
- Tratado
Brasil x Países Baixos.
Decreto Legislativo n.O 195, de 24 de setembro de 1991.

2264
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TRATADO
- Mercado comum
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Decreto Legislativo n? 197, de 25 de setembro de 1991.
- Transporte aéreo
Brasil x Países Baixos.
Decreto Legislativo n~ 195, de 24 de setembro de 1991.
- Tributação
Brasil x Coréia.
Decreto Legislativo n.O 205, de 7 de outubro de 1991.
Brasil x Filipinas.
Decreto Legislativo n? 198, de I? de outubro de 1991.

2266

2264

2271
2267

TRIBUNAIS ELEITORAIS
- Vencimentos - Alteração
Cargos efetivos e em comissão.
Lei n? 8.228, de 9 de setembro de 1991.

2054

TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO
Vencimentos - Revisão
Juízes.
Lei n.o 8.227, de 9 de setembro de 1991.

2053

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS
- Vencimentos - Revisão
Juízes.
Lei n.O 8.226. de 9 de setembro de 1991.

2052

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
- Vencimento - Revisão
Desembargadores.
Lei n.O 8.232, de 9 de setembro de 1991.

2059

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Criação.
Lei n.!} 8.219, de 29 de agosto de 1991 (publicada no DO de 30 de
agosto de 1991 e retificada "no DO de 25 de outubro de 1991).

2298

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
- Criação
Aracaju (SE).
Lei n~ 8.233, de 10 de setembro de 1991.

20~

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
- Criação.
Lei n.!} 8.221, de 5 de setembro de 1991.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA I? REGIÃO
-

Seções Judiciárias - Criação.
Lei n? 8.251, de 24 de outubro de 1991.

2240

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Vencimentos - Revisão
Ministros.

Lei n? 8.227, de 9 de setembro de 1991.

2053

TRIBUTAÇÃO
Tratado
Brasil x Coréia.

Decreto Legislativo n? 205, de 7 de outubro de 1991.

2271

Tratado
Brasil x Filipinas.

Decreto Legislativo

n.O 198, de I? de outubro de 1991.

2267

u
URUGUAI
Tratado
Mercado comum
Brasil, Argentina e Paraguai.

Decreto Legislativo n? 197, de 25 de setembro de 1991.

2266

v
VENCIMENTO
- Alteração
Secretaria do Supremo Tribunal Federal.

Lei n.O 8.225, de 9 de setembro de 1991.

2050

Tribunais Eleitorais
Cargos efetivos e em comissão.
Lei n? 8.228, de 9 de setembro de 1991.

2054

Fixação
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Lei n? 8.224, de 9 de setembro de 1991.

.

Revisão
Defensoria-de-Ofício da Justiça Militar.
Lei n.O 8.231, de 9 de setembro de 1991. ...
Juízes das Juntas de Conciliação e Julgamento.
Lei n.O 8.227, de 9 de setembro de 1991.
Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho.
Lei n.o 8.227, de 9 de setembro de 1991. .....
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Juízes dos Tribunais Regionais Federais.
Lei n" 8.226, de 9 de setembro de 1991Juízes Federais.
Lei n." 8.226, de 9 de setembro de 1991.
Justiça Militar Federal.
Lei n." 8.229, de 9 de setembro de 1991.
Ministério Público da União.
Membros.
Lei n." 8.230, de 9 de setembro de 1991.
Ministros do Superior Tribunal de Justiça.
Lei n.o 8.226, de 9 de setembro de 1991.
Ministros do Tribunal Superior do Trabalho.
Lei n.'" 8.227, de 9 de setembro de 1991.
Superior Tribunal Militar
Ministros.
Lei n." 8.229, de 9 de setembro de 1991Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
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NOTA DO EDITOR
Em 1991 manteve-se na Coleção das Leis as modificações já introduzidas, com o intuito de fazer com que a obra cumpra cada vez melhor o seu propósito.
Com a edição do Decreto n.O 100.000, de 11 de janeiro de 1991, os decretos passaram a ter nova numeração com o número 1. A partir deste
ato, também existirão decretos não numerados, com ou sem ementa.
Para efeito de indexação, adotou-se um número fictício para os decretos não numerados e os decretos sem ementa trarão, no Indíce Cronoló-

gico, entre colchetes, o assunto a que se referem.
Quanto aos demais atos, tanto do Legislativo quanto do Executivo,
não houve qualquer alteração, permanecendo o padrão editorial da
Coleção das Leis.
Dessa forma procurou-se tornar a consulta de nossos leitores mais
ágil e eficiente.
Brasília, outubro de 1991.

DECRETOS

DECRETO

N~

204, DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Acrescenta inciso ao art. 255 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n?
91.0aO{l), de 5 de março de 1985.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1': Fica acrescentado ao art. 255 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n~ 91.030, de 5 de março de
1985, o inciso IH, com a seguinte redação:
«Art. 255.
.
.
I
.
H .
HI - o transporte de partes, peças e componentes necessários aos serviços de manutenção e reparo de embarcações em viagem internacional»,
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 5 de setembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves

(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):473, jan./mar.1985.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETO N? 205, DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a apresentação de guias
de importação ou documento de eteíto equivalente, na Zona Franca de Manaus; suspende a fixação de limites máximos globais anuais de importações; e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
DECRETA:
Art. I? Durante o prazo de que trata o art. 40 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as importações na Zona Franca de Manaus, a partir de 1992:
I - estarão sujeitas a guias de importação ou documento
de efeito equivalente previamente ao desembaraço aduaneiro;
II - não estarão sujeitas a limites máximos globais anuais.
Art. 2? Na situação em que a empresa importadora, na Zona Franca de Manaus, mantenha estabelecimento em área especialmente delimitada pela Suframa e sob controle especial do
Departamento da Receita Federal da Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
voltado exclusivamente para a importação, recebimento, armazenagem e venda por atacado de mercadorias estrangeiras na
Zona Franca de Manaus ou para outras regiões do território nacional, ou a importação, o recebimento e a armazenagem de
matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, partes e peças e demais insumos destinados à industrialização de produtos, objeto de projeto aprovado
sob o regime do Decreto-Lei n? 288111, de 28 de fevereiro de 1967,
e legislação complementar, o desembaraço aduaneiro ocorrerá
quando da saída da mercadoria dos referidos estabelecimentos
importadores.
Parágrafo único. O desembaraço aduaneiro de mercadorias, na Zona Franca de Manaus e demais localidades da ama(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):492, jan./mar. 1967.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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zônia ocidental, ficará condicionado à apresentação à repartição
aduaneira de guia de importação ou documento de efeito equivalente, com a expressa anuência da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa) , conforme dispuser o conselho de
administração da autarquia.
Art. 3? A Suframa realizará, periodicamente, auditoria
técnica nas linhas de fabricação dos produtos, compreendidos
em projetos industriais aos quais tenham sido deferidos os incentivos fiscais do Decreto-Lei n? 288, de 28 de fevereiro de
1967, e legislação complementar.
§ 1? A auditoria técnica de que trata este artigo, mediante
remuneração fixada pela autarquia profissional, será realizada'
por entidade especializada, devidamente registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da região, e
credenciada, anualmente, pela Suframa.
§ 2? Resguardados os aspectos atinentes a segredo de indústria e comércio, a Suframa encaminhará aos membros do
conselho de administração da autarquia as conclusões dos relatórios das auditorias realizadas.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOK·
Jarbas Passarinho
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
DECRETO N? 206, DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Acrescenta alinea ao § 2? do art. 33 do
Decreto n? 93.872{l), de 23 de dezembro de
1986.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 92 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):761. out./dez. 1986.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5. t.2):2331·2791. set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. 1~ Fica acrescentada ao § 2~ do art. 33 do Decreto n?
93.872, de 23 de dezembro de 1986, a alínea i, com a seguinte redação:
«Art. 33.
§

2~

i) data de assinatura do contrato".

Art.

2~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
103~

Brasília, 5 de setembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO

N~

207, DE 6 DE SETEMBRO DE 1991
Altera alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os
veículos automotores que enumera.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4~, inciso I, do Decreto-Lei n~ 1.199, de
27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1~ Ficam alteradas para os percentuais indicados no
Anexo I as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os veículos automotores nele relacionados,
pela indicação dos correspondentes códigos de classificação na
tabela de incidência aprovada pelo Decreto n~ 97.41011), de 23 de
dezembro de 1988, com as alterações decorrentes das modifica(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):735, out./dez. 1988.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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ções introduzidas na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
(NBM/SH) pela Resolução n? 77, de 15 de dezembro de 1988, do
Comitê Brasileiro de Nomenclatura.
Art. 2? Ficam alteradas para os percentuais indicados no
Anexo II as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os veículos automotores nele relacionados,
desdobrados, sob a forma de destaques (ex), dos respectivos códigos de classificação na tabela a que se refere o artigo precedente.
Art. 3? Fica alterada para zero por cento a alíquota estabelecida pela Nota Complementar NC (87-6) ao Capítulo 87 da
tabela mencionada no art. 1~ .
Art. 4? Fica criada a seguinte Nota Complementar ao
Capítulo 87 da Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados, aprovada pelo Decreto n? 97.410/88:
«NC (87-10) Ficam reduzidas em cinco pontos percentuais as alíquotas relativas aos veículos dos Códigos
8703.23.0201, 8703.23.0299, 8703.23.0401, 8703.23.0499 e
8703.23.9900, quando movidos por motor provido de injeção
eletrônica, cuja potência bruta (SAE) se situe na faixa de
mais de 100HP até 127HP."
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revoga-se o Decreto n? 173121, de 8 de julho de
1991.
Brasília, 6 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves

(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1.783, jul./ago. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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Anexo I ao Decreto n? 207, de 6 de setembro de 1991
Alíquota

Código NBM/SH

(%)

8703.21.9900

10
27
27

8703.22.0101
8703.22.0199
8703.22.0201
8703.22.0299
8703.22.9900

22
22

27
27
27
32
32
22

8703.23.0101
8703.23.0199
8703.23.0201
8703.23.0299
8703.23.0301

8703.23.0399
8703.23.0401
8703.23.0499
8703.23.9900

22

27
27
27
32
32
27
27
27
10
10

8703.24.0101
8703.24.0199
8703.24.0201
8703.24.0299
8703.24.9900

8703.21.0200
8703.31.0200

Anexo II ao Decreto n:' 207, de 6 de setembro de 1991

Código NBM/SH

Alíquota

Mercadoria

(%)

8703.22.9900

Outros
ex - Veículos de uso misto, com motor a álcool

8703.23.9900

Outros
ex - Veículos de uso misto. com motor a gasolina, de mais de 100 HP de potência bruta (SAE)
ex - Veículos de uso misto, com motor a álcool,
de até 100 HP de potência bruta (SAE)

8703.24.9900

Outros
ex - Veículos de uso misto, com motor a gasolina

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5,

t.2):2331~2791,

set.Zout. 1991.

22

32
22

32
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DECRETO N? 208, DE 6 DE SETEMBRO DE 1991
Dá nova reáeceo ao art. 27 do Decreto
n:' 92.435 111, de 3 de março de 1986, que dispõe sobre a Estrutura Básica da Secretaria
Executiva da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste ISuâene).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei n? 4.239, de 27 de junho
de 1963, e no art. 57 da Lei n? 8.028, de 12 de junho de 1990,
DECRETA:
Art. 1? O art. 27 do Decreto n? 92.435, de 3 de março de
1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 27. Os escritórios, em número de até doze, têm
por finalidade representar administrativamente a Sudene
no âmbito de suas áreas de atuação e apoiar os órgãos da
Secretaria Executiva na consecução de seus objetivos, bem
como manter intercâmbio com as diversas esferas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e com entidades
representativas da sociedade civil, visando a acompanhar
matérias de interesse da região e particularmente da Sudene.»
Art. 2? Este Decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.

Brasília, 6 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 209, DE 10 DE SETEMBRO DE 1991
Dá nova redação a dispositivos do Decreto n? 88.513111, de 13 de julho de 1983. que
dispõe sobre o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):370, jan./mar. 1986.
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (6):67, jul./set. 1983.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O ceput dos arts. 51 e 77 do Decreto n? 88.513, de
13 de julho de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 51. No período compreendido entre o arriar da
Bandeira e o toque de alvorada no dia seguinte, a tropa
apenas presta continência à Bandeira Nacional, ao Hino
N acional, ao Presidente da República, às bandeiras e hinos
de outras nações e a outra tropa.
....................................................... ".
"Art. 77. No período compreendido entre o arriar da
Bandeira e o toque de alvorada no dia seguinte, a sentinela
só apresenta armas à Bandeira Nacional, ao Hino Nacional, ao Presidente da República, às bandeiras e hinos de
outras nações e a tropa formada, quando comandada por
Oficial»,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
11'AMAR FRANCO
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 210, DE 10 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor do
Equador (Acordo n:' 2).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usàndo da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacional, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Equador, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em 5 de
julho de 1991, em Montevidéu, o Décimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor
do Equador (Acordo n? 2),
DECRETA:
Art. I? O Décimo Sétimo Protocolo Adicional ao Acordo
Regional de Abertura de Mercados em Favor do Equador (Acordo n? 21 será executado e cumprido tão inteiramente como nele
se contém, inclusive quanto à sua vigência.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcos Castrioto de Azambuja
O anexo está publicado no DO de 11.9.1991, pág. 19144.

DECRETO N? 211, DE 10 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a execução da Ata de Retificação ao Acordo Comercial n? 22 entre o
Brasil, a Argentina e o México.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí}, firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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Nacionai por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina e do México, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em 5 de julho de 1991, em Montevidéu, a Ata de Retificação ao Acordo Comercial n:' 22 entre o Brasil, a Argentina e o
México.
DECRETA:
Art. 1? A Ata de Retificação ao Acordo Comercial n? 22
entre o Brasil, a Argentina e o México será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, inclusive quanto a
sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcos Castrioto de Azambuja
O anexo está publicado no DO de 11.9.1991. págs. 19144/19145

DECRETO N? 212, DE 10 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Décimo
Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o Chile. (Acordo n? 3).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980, e aprovado pelo Congresso
Nacionai, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1981, prevê a modalidade de Acordo de Alcance Parcial; e,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile,
com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram, em 30 de junho de 1991, em Montevidéu, o Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o Chile
(Acordo n? 3),
DECRETA:
Art. I? O Décimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o Chile (Acordo n? 3).
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
IT AMAR FRANCO
Marcos Castríoto de Azambuja
O anexo está publicado no DO de 11.9.1991, págs. 19145/19147.

DECRETO N? 213, DE 10 DE SETEMBRO DE 1991
Altera o art. 78 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo
Decreto n? 62.127(1), de 16 de janeiro de
1968.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 78 do Regulamento do Código Nacional de
Trânsito, aprovado pelo Decreto n? 62.127, de 16 de janeiro de
1968, fica acrescido dos §§ I? a 3?, na forma abaixo:
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (2):79, jan./mar. 1968.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.!out. 1991.
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«Art. 78
.
§ I? O disposto neste artigo não se aplica aos veículos antigos, atendidas as seguintes condições:
a) possuir mais de vinte anos de fabricação e pertencer
a coleção;
b) ostentar valor histórico por suas características originais;
c) mauter em pleno fuucionamento os equipamentos de
segurança de sua fabricação;
di apresentar certificado de originalidade, reconhecido
pelo Conselho Nacional de Trãnsito.
§ 2? Os veículos antigos terão placas personalizadas
cujos modelos serão aprovados pelo Contran.
§ 3? A circulação de veículos antigos nas vias públicas fica restrita a locais e datas de pouco movimento, deslocamentos para oficinas, ou passeios e eventos específicos, desde que portem permissão da autoridade de trânsito
com jurisdição sobre a via,•.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
IT AMAR FRANCO
J arhas Passarinho

DECRETO N? 214, DE 12 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a competência, composição e o funcionamento do Conselho Consultivo da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
(Corde).

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 13 da Lei n? 7.853, de 24 de
outubro de 1989,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Ao Conselho Consultivo, órgão colegiado da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), previsto no art. 13 da Lei n? 7.853(1), de 1989,
compete:
I - opinar sobre o desenvolvimento da Política Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
II política;

UI -

apresentar sugestões para o encaminhamento dessa

responder a consultas formuladas pela Corde;

Art. 2? O Conselho Consultivo tem a seguinte composição:
I
o Coordenador Nacional da Corde, que o presidirá;
U
um representante da Secretaria Nacional de Promoção Social do Ministério da Ação Social;
UI - um representante da Fundação Legião Brasileira de
Assistência (LBA);
IV - um representante da Fundação Centro Brasileiro
para a Infância e Adolescência (CBIA);
V
um representante do Ministério da Educação;
VI
um representante do Ministério da Saúde;
VU
um representante do Ministério da Infra-Estrutura;
VUI
um representante do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social;
IX - um representante do Ministério Públíco Federal;
X - nove representantes, escolhidos através de entendimento nacional, de entidades não-governamentais ligadas aos
assuntos pertinentes à pessoa portadora de deficiência, nacionalmente reconhecidas pelo trabalho desenvolvido.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho Consultivo poderá, ainda, convidar para participar das reuniões representantes de órgãos e entidades cuja colaboração considere necessária.
Art. 3? Os membros do conselho, bem como os seus suplentes, serão indicados ao Coordenador Nacional da Corde e
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181 (5):2239, set. lout. 1989.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5. t.2):2331-2791. set./out. 1991.

2344
nomeados pelo Ministro da Ação Social, para mandato de dois
anos, permitida a recondução.
Art. 4? A função de membro do Conselho Nacional é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.
Art. 5? O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente
uma vez por trimestre €, extraordinariamente, por iniciativa de
um terço de seus membros, mediante manifestação escrita, com
antecedência de dez dias, e deliberará por maioria de votos dos
conselheiros presentes.
Art. 6? Os serviços de secretaria executiva do conselho serão proporcionados pela Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.
Art. 7? O Regimento Interno do Conselho será aprovado
pelo Ministro da Ação Social.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9? Revoga-se o decreto n? 94.806 121, de 31 de agosto de
1987.
Brasília, 12 de setembro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Margarida Procópio
DECRETO N? 215, DE 17 DE SETEMBRO DE 1991
Altera o § 4': do art. 39 do Decreto n~
99.463, de 16 de agosto de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o disposto nos arts. 3? e 7?, §§ 2? e 3?, da Lei n? 4.320, de 17
de março de 1964, e no art. 19, V, a da Lei n? 8.028, de 12 de
abril de 1990,
(2) Coleção das Leis. Brasília, (6):362, juL/set. 1987.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(4);2687, jul./ago. 1990.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. I? O § 4? do art. 39 do Decreto n? 99.463, de 16 de
agosto de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 4? Caberá ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, por intermédio do Departamento do Tesouro
Nacional, expedir normas sobre as condições de emissão,
transferência e resgate de títulos da dívida pública federal
de que trata o § 2?»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
DECRETO N? 216, DE 17 DE SETEMBRO DE 1991
Institui o Programa Nacional de Tecnologia da Habitação Pronath, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído, no ãmbito do Ministério da Ação
Social, o Programa Nacional de Tecnologia da Habitação (pronath), com as seguintes finalidades básicas:
I - elevar o nível de qualidade dos produtos e processos
empregados no setor da construção habitacional;
11 - aumentar a produtividade do setor habitacional;
111 - ampliar os conhecimentos e tecnologias disponíveis
no País, nas áreas de projeto, fabricação de material e componentes, execução de obras e operação e manutenção de edíficações habitacionais.
Parágrafo único. O Pronath será desenvolvido por meio de
ações específicas e constituir-se-á dos subprogramas qualidade,
produtividade e inovação tecnológica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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Art. 2? Constituem diretrizes do programa:
I - promoção da continuidade da produção decorrente
de ações estabilizadoras da demanda efetiva por habitação, por
meio dos instrumentos e programas da Política N acionai da Habitação;
U - fortalecimento da estrutura produtiva do setor no
que diz respeito à sua capacidade tecnológica e gerencial;
lU - fomento de políticas de emprego e salário que promovam o equilíbrio entre a proporção de mão-de-obra qualificada e a característica do processo produtivo, para favorecer a introdução de inovações tecnológicas;
IV - incentivo à utilização de novas tecnologias para a
produção habitacional, por intermédio do Sistema Financeiro da
Habitação e de seus agentes;
V - estímulo à implementação de programas de aumento da produtividade e aperfeiçoamento da qualidade, por parte
de empresas privadas e agentes participantes do Sistema Financeiro da Habitação;
VI - fortalecimento da infra-estrutura laboratorial e de
pesquisa para o desenvolvimento tecnológico e de prestação de
serviços;
VU - estímulo à criação de novas unidades laboratoriais
e grupos de pesquisa, assessoria e consultoria tecnológica a
nível público e privado.
VIU - fomento à capacitação de recursos humanos, seja
pela modernização da formação acadêmica (graduação e pósgraduação), seja pelo desenvolvimento de cursos de formação
específica em qualidade, produtividade e inovação tecnológica;
IX - promoção da valorização do conhecimento operário
na estrutura produtiva;
X - fomento à difusão de informações tecnológicas pela
constituição, operação e manutenção de bancos de dados e mecanismos de transferência de tecnologia;
XI - promoção da descentralização e da desburocratização de procedimentos para a produção, de modo a respeitar a
composição empresarial à sua realidade regional.
Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.!out. 1991.
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Art. 3? Para a consecução dos objetivos previstos no art.
I? deste decreto, o Pronath contará com o apoio dos seguintes
órgãos:
I
Coordenação Geral;
II
Comitê Consultivo;
III
Comitê Executivo.

Art. 4? A Coordenação Geral, exercida pelo Secretário Nacional da Habitação, acompanhará e avaliará o desenvolvimento do programa, competindo-lhe, ainda, deliberar sobre suas
formas de implementação.
Art. 5? O Comitê Consultivo, órgão colegiado de caráter
consultivo, com o propósito de reunir os anseios dos setores envolvidos com a modernização da produção habitacional, tem a
seguinte composição:
I - o Secretário Nacional da Habitação, que o presidirá;
II - um representante da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério da Ação Social;
III - um representante da Secretaria do Meio Ambiente da
Presidência da República;
IV - um representante da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República;
V - um representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República;
VI - um representante da Financiadora de Estudos e Projetos (F'inep] da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República;
VII - um representante da Secretaria Nacional de Economia do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
VIII - um representante da Secretaria Nacional de Educação Tecnológica do Ministério da Educação;
IX - um representante do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) do Ministéfio da Justiça;
X - um representante do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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XI - um representante da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores;
XII - um representante da Secretaria Nacional do Trabalho do Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
XIII - um representante da Caixa Econômica Federal;
XIV - um representante da Associação Brasileira de Cohab's;
XV - um representante da Cãmara Brasileira da Construção Civil;
XVI - um representante da Comissão Setorial da Construção Civil do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
(PBüP);
XVII - um representante da Associação Brasileira de N ormas Técnicas (ABNT);
XVIII - um representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
XIX - um representante da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (Antac);
XX - um representante da Associação Brasileira da Construção Industrializada (ABCI);
XXI - um representante do Instituto dos Arquitetos do
Brasil (IAB);
XXII - um representante dos Institutos de Engenharia;
XXIII - um representante da Associação Brasileira de
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABCIP);
XXIV - um representante escolhido entre os dirigentes de
empresas privadas ligadas ao setor habitacional da construção;
XXV - um representante dos movimentos populares de
moradores;

XXVI - um representante do Fórum Nacional dos Secretários de Habitação;
XXVII - um representante da Confederação Nacional dos
Municípios;
XXVIII - um representante da Associação Nacional dos
Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco).
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Parágrafo único. O Presidente do Comitê Consultivo poderá, ainda, convidar para participar das reuniões representantes
de órgãos e entidades cuja colaboração considere necessária.
Art. 6? Ao Comitê Consultivo compete:
I
oferecer subsídios para a implementação do programa;

U
referendar ou emendar as proposições técnicas do
Comitê Executivo;
lU
indicar fontes de recursos para o programa;
IV - opinar sobre outros assuntos que lhe sejam submetidos.
Art. 7? O Comitê Executivo exercerá as funções de operacionalização, divulgação, planejamento e coordenação das
ações, dos recursos materiais e tecnológicos do programa, na
forma de seu Regimento Interno, e será presidido por um representante da Secretaria Nacional da Habitação e integrado, ainda, por:
I - três representantes de órgãos públicos ligados à produção habitacional;
U - três representantes de entidades do setor privado envolvidos com a produção habitacional;
IH - três coordenadores representando, respectivamente,
os subprogramas qualidade, produtividade e inovação tecnológica.
Art. 8? Os membros do Comitê Consultivo e do Comitê
Executivo, com seus respectivos suplentes, serão indicados pelos titulares dos órgãos e entidades representados e nomeados
pelo Ministro da Ação Social.
Parágrafo único. A duração do mandato dos membros de
que trata o caput deste artigo será de um ano, permitida a recondução.

Art. 9? A função de membro do Comitê Consultivo e do
Comitê Executivo não será renumerada, sendo seu exercício
considerado serviço relevante.
Art. 10. A Secretaria Nacional da Habitação proporcionará o apoio técnico administrativo necessário ao perfeito funcionamento do programa.
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Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Margarida Procópio

DECRETO N? 217, DE 18 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre o regulamento básico da
promoção funcional do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (lhama) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 7.957, de 20 de dezembro de 1989,
DECRETA:
Art. I? Os servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) poderão ascender funcionalmente através de promoções por mérito e por
antiguidade.
Art. 2? A promoção por mérito ou por antiguidade é a passagem do servidor a referências superiores àquela em que se encontra na tabela de vencimentos.
Parágrafo único. A promoção de que trata este artigo será
feita anualmente, com interstício mínimo de doze meses.
Art. 3? A promoção por mérito decorre do resultado da
avaliação do desempenho do servidor.
Art. 4? A promoção por antiguidade decorre do tempo de
serviço no cargo.
Art. 5? Na promoção por mérito ou por antiguidade, respeitado o interstício mínimo de um ano, o servidor terá direito a
uma referência, de acordo com o resultado do processo de avaliação e demais critérios aqui dispostos.
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Art. 6'? A promoção, cujo interstício se conta da criação
do Ibama até 31 de dezembro de 1990, terá efeito financeiro retroativo a I? de janeiro de 1991, data a partir da qual se contará
o interstício para promoções posteriores.
Art. 7? A Secretaria da Administração Federal e a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República baixarão
as normas complementares para aplicação das disposições contidas neste decreto.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 218, DE 19 DE SETEMBRO DE 1991
Aprova o Estatuto Social do Serviço de Processamento de Dados (Serpro).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 6'? da Lei n?
5.615, de 13 de outubro de 1970,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado, na forma do anexo, o Estatuto Social do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).
Art. 2? O Regimento Interno do Serpro, estabelecendo
adequações às disposições complementares ao estatuto, será
aprovado mediante portaria do Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília 19 de setembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
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ANEXO
(Decreto n" 218, de 19 de setembro de 1991)
ESTATUTO DO SERVIÇO FEDERAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
CAPITULO I
Natureza e Finalidade
Art. I? O Serviço Federal de Processamento de Dados
(Serpro), empresa pública vinculada ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, criada pela Lei n? 4.516(1), de I?
de dezembro de 1864, atualmente regida pela Lei n? 5.615(21, de
13 de outubro de 1970, tem por objeto a execução de serviços de
tratamento de informações e processamento de dados.
Art. 2? O Serpro tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o território nacional, sendo indeterminado o prazo de sua duração.
Art. 3? São finalidades do Serpro:
I - atender prioritariamente, com exclusividade, 08 órgãos do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
n - aplicar as disponibilidades de sua capacidade técnica
e operacional na execução dos serviços de sua especialidade na
execução de serviços que venham a ser convencionados com outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, mediante contratação;
In - viabilizar soluções no campo da modernização e
apoio à tomada de decisão no âmbito da Administração Pública;
IV - atuar no sentido de racionalizar e simplificar as atividades atinentes à tecnologia da informação no setor público;
V - prestar assessoramento e assistência técnica no
campo de sua especialidade;
VI - incentivar o desenvolvimento do setor de informática, de acordo com as diretrizes definidas pelo Governo Federal.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7): 404, out./dez. 1964.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):35, out'.ldez. 1970.
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CAPÍTULO II
Do Capital Social
Art. 4? O capital social do Serpro é de Cr$7 .606.903.967,85
(sete bilhões, seiscentos e seis milhões, novecentos e três mil,
novecentos e sessenta e sete cruzeiros e oitenta e cinco centavos), integralmente subscrito pela União.
Parágrafo único. O capital do Serpro poderá ser aumentado:
a) por decreto do Poder Executivo, mediante a capitalização de recursos que a União destinar a esse fim;
bl mediante capitalização de lucros e incorporação de reservas, na forma autorizada em lei ou regulamento;
c) por deliberação do Conselho Diretor, para correção da
expressão monetária do respectivo valor, mediante a incorporação da reserva correspondente.
CAPÍTULO III
Dos Recursos Financeiros
Art. 5? Constituem recursos financeiros do Serpro, destinadas ao cumprimento de seus objetivos e à sua administração:
I - dotações que lhe forem consignadas no Orçamento
da União;
II - receitas de qualquer natureza, provenientes do
exercício de suas atividades;
III
créditos de qualquer natureza, abertos em seu favor;
IV
recursos de capital, inclusive os resultantes da conversão, em espécie, de bens e direitos;
V - rendas de bens patrimoniais;
VI - recursos derivados de operações de crédito, inclusive os provenientes de empréstimos e financiamentos de origem
interna ou externa, observadas as disposições legais específicas;
VII - doações que lhe forem feitas;
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VIII
IX

outras receitas eventuais;
quaisquer outras rendas.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Diretor
Art. 6? O órgão de orientação superior do Serpro é o Conselho Diretor, composto pelos seguintes membros:
I - Secretário Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que o presidirá;
11 - Diretor-Presidente do Serpro, que substituirá o Presidente do Conselho, em caso de impedimento;
111
Secretário da Administração Federal.
IV
Procurador-Geral da Fazenda Nacional;
V
Secretário da Fazenda Nacional;
VI
Secretário de Administração Geral do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento;
§ I? A investidura dos membros do Conselho Diretor será
feita mediante assinatura do termo de posse em livro próprio.
§ 2? Nos casos de impedimento, os membros referidos nos
incisos 111 a VI serão representados pelos respectivos substitutos.
Art. 7? Compete ao Conselho Diretor;
1 - traçar a política e diretrizes básicas do Serpro;
11- aprovar o plano diretor plurianual e suas eventuais
alterações;
In - aprovar os aumentos de capital resultantes das incorporações de que tratam as alíneas b e c do parágrafo único
do art. 4?, conforme previsão legal ou regulamentar;
IV - autorizar o Diretor-Presidente a delegar poderes a
titulares de cargos de direção ou chefia para movimentação de
fundos a constituir mandatáríos , por prazo certo, para o mesmo
fim;
V - deliberar sobre as propostas orçamentárias;
VI - aprovar os balanços patrimoniais e demonstrações
financeiras, inclusive a criação de reservas de lucro;
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VII - pronunciar-se sobre aumentos de capital, a serem
efetuados na forma da alínea a do parágrafo único do art. 4?;
VIII - aprovar o chefe da Auditoria, por indicação do
Diretor-Presidente;
IX - homologar a escolha de Auditores Externos;
X - autorizar a aquisição, a alienação e a oneração de
bens imóveis;
XI - aprovar a criação, na estrutura da empresa, de órgãos de nível equivalente ao de departamento;
XII - fixar o percentual de participação dos empregados
nos lucros eventualmente aferidos, em cada exercício, na forma
da legislação em vigor;
XIII - decidir sobre os assuntos que lhe forem submetidos
pelo Diretor-Presidente;
XIV - dirimir dúvidas emergentes de eventuais omissões
deste estatuto.
Art. 8? O Conselho Diretor deliberará por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, quatro de seus membros.
dentre eles os referidos nos incisos I e II do art. 6?, cabendo ao
Presidente, além do voto comum, o de qualidade.

CAPITULO V
Da Diretoria
Art. 9? O Serpro será administrado por uma Diretoria
composta por: Diretor-Presidente, o Diretor-Superintendente e
quatro Diretores.
I
um Diretor-Presidente;
II - um Diretor-Superintendente;
III - quatro Diretores.
§ I? Os membros da Diretoria serão nomeados pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, todos com mandato
de quatro anos, permitida a recondução.
§ 2? Pelo menos três membros da Diretoria serão escolhídos dentre os empregados do Serpro.
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§ 3? A investidura dos membros da Diretoria far-se-á mediante assinatura do termo de posse em livro próprio.
Art. 10. Compete à Diretoria o exercício das atribuições
decisórias concernentes às finalidades do Serpro, cabendo-lhe,
em especial:
I - aprovar as normas disciplinadoras do planejamento, da organização e do controle dos serviços e atividades do
Serpro;
11 - aprovar os programas de captação de serviços e os
respectivos planos de execução;
UI - decidir sobre as propostas orçamentárias, a serem
submetidas ao Conselho Diretor;
IV - aprovar, o organograma, com as respectivas funções e competências, da sede e das unidades descentralizadas, e
o sistema normativo do Serpro;
V - aprovar as normas disciplinares de concursos para
admissão de pessoal, as contratações de pessoal técnico especializado, por prazo determinado, e a cessão de empregados, nos
casos estabelecidos em lei;
VI - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, as normas da empresa e as recomendações do Conselho
Diretor;
VII - aprovar as normas gerais para celebração de convênios, acordos, ajustes e contratos, observada a legislação específica;
VUI - propor alterações estatutárias;

IX - fazer publicar no Diário Oficial da União, depois
de aprovado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento:
a} o Regulamento de Licitação;
b) o Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos
empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apuração
de responsabilidade;
c) o Quadro de Pessoal, com a indicação, em três colunas,
do total de empregos e os números de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e
31 de dezembro de cada ano;
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d) o plano de cargos e salários, benefícios, vantagens e
quaisquer outras parcelas que componham a retribuição de seus
empregados.
Art. 11. São atribuições do Diretor-Presidente:
I - representar o Serpro em juizo ou fora dele, podendo constituir mandatários para esse fim;
U - dirigir todas as atividades técnicas e administrativas da empresa, em conformidade com as diretrizes traçadas
pelo Conselho Diretor, permitida delegação;
lU
prover a secretaria do Conselho Diretor;
IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
V - designar a área em que deve atuar cada Diretor, a
respectiva competência. bem assim seu eventual remanejamento
e os substitutos, em caso de impedimento;
VI - admitir, dispensar, promover, designar para o
exercício de função de confiança, transferir, licenciar e punir
empregados, na forma da lei e do sistema normativo do Serpro,
permitida delegação;
VU - designar o Diretor que substituirá o DiretorSuperintendente em seus impedimentos;
VIU - propor à Diretoria a criação de empregos e a fixação de salários e vantagens, a cessão de empregados, bem assim
a contratação, por prazo determinado, de pessoal técnico especializado, observada a legislação pertinente;
IX - exercer quaisquer outras atribuições não reservadas ao Conselho Diretor.
Art. 12. São atribuições do Diretor-Superintendente:
I
substituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos;
U
participar das reuniões do Conselho Diretor, sem direito a voto;
lU - exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam
delegadas pelo Diretor-Presidente.
Art. 13. A Diretoria reunir-se-á com a presença de, no
mínimo, quatro de seus membros, sendo um deles o DiretorPresidente ou, nos casos de impedimento deste, o seu substituto.
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Parágrafo umco. As decisões da Diretoria, tomadas por
maioria simples, serão registradas em ata, cabendo ao DiretorPresidente, além do voto comum, o de qualidade.
CAPiTULO VI
Do Conselho Fiscal
Art. 14. O Conselho Fiscal será constituído por três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento, com mandato de um
ano, admitida uma recondução, por igual período.
§ I? Um dos membros do Conselho Fiscal será representante do Tesouro Nacional, nos termos do art. 12 do Decreto n?
89.309 (3 ), de 18 de janeiro de 1984.
§ 2? O membro do Conselho Fiscal, que houver sido reconduzido, só poderá voltar a fazer parte do conselho depois de decorrido, pelo menos, um ano do término de seu último mandato.
§ 3? A investidura dos membros do Conselho Fiscal e a
eleição de seu Presidente far-se-ão mediante registro na ata da
primeira reunião de que participarem.
§ 4? O prazo de mandato contar-se-á a partir da ínvestidura.
§ 5? Fíndo o mandato, o membro do Conselho Fiscal permanecerá no exercício da função até a investidura do novo titular.
§ 6? Na hipótese de recondução, o prazo do novo mandato
contar-se-á a partir do término do mandato anterior.
§ 7? O Conselho Fiscal reunir-se-á, pelo menos, uma vez
por mês.
Art. 15. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
II - examinar as demonstrações financeiras do exercício
social, inclusive o relatório anual da administração, fazendo
constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis;
(3) Coleção das Leis. Brasília, (2):81, jan./mar. 1984.
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UI - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, relativas à modificação do capital social, aos planos de investimento ou orçamento de capital, à distribuição de dividendos, bem assim 80 bre transformação, incorporação, fusão ou cisão;

IV - denunciar aos órgãos da administração os erros,
fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências úteis
à empresa;
V - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela
empresa;
VI - examinar e emitir parecer sobre alienação ou oneração de bens imóveis do Serpro.

CAPÍTULO VII
Da Auditoria Interna
Art. 16. O Serpro disporá de Auditoria Interna, vinculada
ao Conselho Diretor e com os encargos e atribuições fixados na
legislação pertinente, cujo titular será escolhido dentre empregados da empresa, por indicação do Diretor-Presidente aprovada pelo Conselho Diretor.
CAPÍTULO VIII
Do Exercício Social e das Demonstrações
Financeiras

Art. 17. O exercício social do Serpro é contado de I? de julho a 30 de junho do ano seguinte.
Art. 18. O Serpro realizará seu balanço-geral no dia 30 de
junho de cada ano.
Art. 19. Dos lucros verificados em cada exercício, após
deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda, serão constituídas as seguintes reservas:
I - Reserva Legal - cinco por cento do lucro líquido,
até o limite de vinte por cento do capital social;
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II - Reserva de Contingências - no valor aprovado pelo
Conselho Diretor, com a finalidade de efetuar compensações,
em exercício futuro, na forma da lei.
III - Reservas Estatutárias:
a) de Investimento - cinco por cento do lucro líquido, atê
vinte por cento do capital social, destinados à atualização do
parque computacional e à aquisição de bens patrimoniais necessários à consecussão dos objetivos institucionais do Serpro;
b) para Riscos Eventuais - cinco por cento do lucro líquido. até vinte por cento do capital social, destinados a cobrir
prejuízos com perda de material e destruição acidental de equipamentos e bens patrimoniais, e cujo saldo não utilizado será
incorporado, no exercício seguinte, ao capital social.
Parágrafo único. Se, após realizadas as deduções e reservas, exceto as estatutárias. ainda se apurar saldo, deste serão
destinados vinte e cinco por cento à União e, ao restante, será
dada a destinação determinada pelo Conselho Diretor, observado o disposto no inciso XII do art. 7?

CAPÍTULO IX
Da Organização Interna e do Pessoal
Art. 20. Aplica-se ao pessoal do Serpro o regime jurídico
estabelecido pela legislação trabalhista.
§ I? O ingresso do pessoal será feito mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas
específicas da empresa.
§ 2? Os cargos de titulares das unidades estruturais do
Serpro serão privativos de empregados integrantes do quadro
de pessoal da empresa, excetuando-se as unidades de assessoramento das Diretorias e as subordinadas diretamente ao DiretorPresidente.
CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais

Art. 2l.

Não poderão participar da Administração do Ser-

pro:

I -

os impedidos por lei;

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.

2361
11
111

os que causarem prejuízos ao Serpro;
os administradores de empresas em mora com o Ser-

pro.
Art. 22. Os membros do Conselho Diretor, da Diretoria,
do Conselho Fiscal e os ocupantes de cargos definidos em decisão da Diretoria, ao assumirem suas funções, prestarão declaração de bens, anualmente renovada.
Art. 23. Os Conselheiros, o Diretor-Presidente, o DiretorSuperintendente, e os Diretores são demissíveis ad nutum e,
juntamente com os membros do Conselho Fiscal, são responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no
exercício de suas atribuições.
Art. 24. A execução do programa de desmobilização de
bens não vinculados às atividades operacionais do Serpro obedecerá à legislação pertinente.

DECRETO N? 219, DE 19 DE SETEMBRO DE 1991
Institui, no âmbito do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, o Programa Nacional de Educação e Trabalho
(Plante).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o Programa Nacional de Educação
e Trabalho (Plante), a ser desenvolvido em cooperação com a
Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República
e com o Ministério da Ação Social, o Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária, o Ministério da Educação, o Ministério da
Saúde, com o Programa Ministério da Criança e outras entidades interessadas na formação de mão-de-obra dos jovens, tendo
como objetivo:
I - identificar, apoiar e acompanhar as ações relacionadas com a formação de mão-de-obra dos jovens;
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II - fomentar programas de formação de mão-de-obra dirigidos aos jovens, objetivando proporcionar-lhes, através de
preparação para o trabalho, oportunidades de desenvolvimento
profissional, pessoal e social;
IH - favorecer a ajuda mútua, de natureza técnica, gerencial e financeira, entre 08 organismos que atuam direta ou indiretamente com formação de mão-de-obra, em ações voltadas à
realização de programas especiais dirigidos aos jovens, inclusive aos portadores de deficiência física, na perspectiva de sua
inserção no mercado de trabalho, observada a legislação vigente, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV - fomentar a participação dos pequenos produtores urbanos e rurais no processo de desenvolvimento econômico e tecnológico, através.da capacitação para o trabalho;
V - promover a atuação integrada dos diversos segmentos da sociedade e instituições do País, envolvidas no programa
de formação de mão-de-obra; e

VI - apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados ao trabalho dos jovens.
Art. 2? O Plante se destina, prioritariamente, aos jovens
carentes na faixa etária de 12 a 21 anos.

Art. 3? As atividades de formulação, planejamento, coordenação e supervisão do Plante serão de competência do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e far-se-ão através de
uma coordenação nacional presidida pelo titular da pasta.
§ l? A Coordenação do Plante terá sua composição e organização definidas por portaria do Ministro do Trabalho e da
Previdência Social.
§ 2~ O suporte técnico e administrativo necessário ao desenvolvimento das atividades da coordenação nacional será fornecido pela Secretaria Executiva do Plante, que contará, para
seu funcionamento, com recursos humanos e materiais da Secretaria Nacional do Trabalho.

Art. 4? O apoio financeiro a ser concedido pelo Governo
Federal aos beneficiários do Plante fica condicionado às disponibilidades orçamentárias e às normas legais vigentes.
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Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

José GoIdemberg
AIceni Guerra
Antonio Cabrera
Antonio Magri
Margarida Procópio
DECRETO

N~

220, DE 20 DE SETEMBRO DE 1991
Dá nova redação a dispositivos do Regulamento para a Representação do Brasil
na Junta Interamericana de Defesa
(RBJID).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Os arts. 4? e 20 do Regulamento da Representação
do Brasil na Junta Interamericana de Defesa (RBJID), aprovado pelo Decreto n? 94.720 111, de 3 de agosto de 1987, passam a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se para art. 21 o
atual art. 20:
«Art. 4? A RBJID compreende:
I ~ Delegação do Brasil na JID, constituída de:
a) Chefia;
b) Seção de Pessoal;
c) Seção de Informações;
d) Seção de Logística;
e) Assessoria;
f) Secretaria
(1)

Coleçeo das Leie, Brasília, (6):276, jul./set. 1987.
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U
Oficiais do EM da JID;
lU
Oficiais e civis do CID;
IV
integrantes eventuais da RBJID.»
«Art. 20. Quando a existência de oficial de hierarquia
superior em cargo eventual na RBJID determinar que a ele
correspanda a Chefia da Representação, de acordo com o
art. 5?, as atribuições do art. 14, itens 2, 3, 6, 7, 8, 9 elO,
passam a ser da competência do Chefe da Delegação do
Brasil na JID, sujeitos à aprovação do Chefe da RBJID os
relatórios descritos no item 7.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o escritório da Representação, a que se refere o art. 15, será a Sede
da Delegação dó Brasil na JID, cumprindo a sua chefia
prestar o apoio necessário, em recursos materiais e humanos, ao Chefe da RBJID.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 221, DE 20 DE SETEMBRO DE 1991 (')
Reduz alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, inciso I, do Decreto-Lei n? 1.199, de
27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a seguinte nota complementar ao
capítulo 87 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
(*) Retificado no DO de 8.10.1991 (v. pág. 2793 deste volume).
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Industrializados, aprovada pelo Decreto n? 97.410 111, de 23 de
dezembro de 1988:
«NC(87-10) Fica reduzida para 12% (doze por cento) a
alíquota do código 8703.23.0199, incidente sobre o veículo
tipo buggy, com motor de cilindrada de até 1.600cm3 e até
65HP de potência bruta (SAE), capacidade para 5 (cinco)
passageiros, tração traseira, peso igualou inferior a 700kg
(setecentos quilogramas), carroçaria tipo monobloco moldada em fibra de vidro e reforçada com tubos metálicos, capota removível confeccionada em lona plástica flexível ou
fibra de vidro rígida e com pneus traseiros tipo IIL15
(dune-bug), com largura mínima de 279mm (duzentos e setenta e nove milímet.ros).»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de setembro de 1991: 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

DECRETO N? 222, DE 25 DE SETEMBRO DE 1991
Promulga o Acordo Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino do Marrocos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino do Marrocos assinaram, em 10 de
abril de 1984, em Fez, um Acordo Cultural:
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
acordo por meio do Decreto Legislativo n? 8, de 16 de novembro
de 1987;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 16
de julho de 1991, na forma de seu artigo XIII,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. I? O Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do
Marrocos, apenso por cópia ao presente decreto, será executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
Os anexos estão publicados no DO de 26.9.1991, págs. 20781/20782.

DECRETO N? 223, DE 25 DE SETEMBRO DE 1991
Institui, no âmbito da Secretaria da
Adminíetreçõo Federal, a Inspetoria-Geral
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 57, da Lei n? 8.028, de 12 de abril
de 1990,
DECRETA:
Art. I? É instituída a Inspetoria-Geral, órgão de assistência direta e imediata ao Secretário da Administração Federa!.
Art. 2? Compete à Inspetoria-Geral a fiscalização e o controle do fiel cumprimento, pelos órgãos setoriais e seccionais,
das leis e regulamentos pertinentes aos Sistemas de Pessoal Civil (Sípec), de Modernização Administrativa (Sidemorl, de Administração de Recursos de Informação e Informática do Setor
Público (Sisp) e de Serviços Gerais [Srsg).
Art. 3? É alterado o Anexo II ao Decreto n:' 99.606(1), de
13 de outubro de 1990, na forma do anexo a este decreto.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3239, set./out. 1990.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO
(Decreto n? 223, de 25 de setembro de 1991)
a) Quadro demonstrativo de Cargos em Comissão
da Secretaria da Administração Federal
Unidade

Secretaria da Aâminteueceo
Federal

Denominação

N? Cargos

1
2

5

Secretário Adjunto
Assessor Especial
Gerente de Projetos de Re-

DAS

101.5
102.4

forma

4

Gabinete

1
2

Coordenação Serviço

Coordenação de Assuntos
Especiais
Assessoria Técnica

1
1
2

1
2

Inspetoria-Geral
Inspetoria
Assessoria Jurídica

1

3
1

3

Coordenação-Geral de
Administração

1
1

Divisão
Serviço

5
3

Subsecretaria de Controle de
Informática do Setor Público

1
2

Coordenação-Geral

3

Divisão

2
4

Administrativa
Oficial de Gabinete
Chefe
Assessor
Coordenador
Chefe
Coordenador
Chefe
Assessor
Inspetor-Chefe
Inspetor
Assessor-Chefe
Assessor

101.4
102.1

10104
102.2
101.3
101.1

101.3
101.3
102.2
101.4

101.3
101.4
102.2

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Chefe

101.2
101.1

Subsecretário
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

101.4

102.1
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N? Cargos

Unidade

Departamento de Recursos
Humanos

1
2

Coordenação-Geral

3
2
6

Divisão

Departamento de Serviços
Gerais

1
2
2
2
5

Divisão
Departamento de Moderníeaçec
Administrativa

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

Assessor
Chefe
Diretor

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe
Diretor

Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.5
102.2
101.4
102.1
101.2

Divisão

4

1
2
2

2

Divisão

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral

2

2
2

Coordenação-Geral

DAS

1

Coordenação-Geral

Departamento de Administraesc
Imobiliária

Denominação

4

b) Quadro Demonstrativo de Custo/Cargo
da Secretaria da Administração Federal
Código
Cargo

Quantidade de
Cargos

Valor Unitário

Valor Total

(Em Cr$)

(Em Cr$)

DAS
100.S
101.4
101.3
101.2
101.1
102.4
102.2
102.1

Total

6
21
7
28
4
2

17
15

100

SOS.136,58
423.817,92
349.681,50
291.689,40
235.488,00
423.817,92
291.689,40
235.488,00

3.030.819,48
8.900.176,32
2.447.770,SO
8.167.303,20
941.952,00
847.635,84
4.958.719,80
3.532.320,00

32.826.697,14
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DECRETO N? 224, DE 26 DE SETEMBRO DE 1991
Altera dispositivo do Cerimonial da Marinha, aprovado pelo Decreto n:' 87.427W,
de 27 de julho de 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição da República Federativa do Brasil,
DECRETA:
Art. I? O inciso VIII do artigo 3.2.14 do Cerimonial da
Marinha, aprovado pelo Decreto n? 87.427, de 27 de julho de
1982, passa a ter a seguinte redação:
«Art. 3.2.14
.
VIII - Quando distendida sobre ataúde, 110 enterramento de cidadão que tenha direito a esta homenagem, o
lado em que se coloca a tralha deverá ficar ao lado da cabeceira do ataúde e a estrela isolada (espiga) à direita. Deverá ser amarrada à urna fúnebre para evitar que esvoace
nos deslocamentos do cortejo. Por ocasião do sepultamento
deverá ser retirada. (Figura 11)".
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 26 de setembro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores

DECRETO N? 225, DE 7 DE OUTUBRO DE 1991
Promulga a Convenção sobre a Proibi-

cão do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de
Moditiceçeo Ambiental.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, e
(1) Coleção das Leis. Brasília, (6):78, jul./set. 1982.
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Considerando que a Assembléia Geral das Nações Unidas
aprovou, a 10 de dezembro de 1976, a Convenção sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificação Ambiental;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a convenção por meio do Decreto Legislativo n? 50, de 28 de junho de
1983;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção foi
depositada a 12 de outubro de 1984;
Considerando que a convenção ora promulgada entrou em
vigor, para o Brasil, a 12 de outubro de 1984, na forma de seu
artigo IX, inciso 4,
DECRETA:
Art. I? A Convenção sobre a Proibição do Uso Militar ou
Hostil de Técnicas de Modificação Ambiental, apensa por cópia
ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
CONVENÇÃO SOBRE A PROIBlÇÃO DA UTILlZAÇÃO
DE TÉCNICAS DE MODIFICAÇÃO AMBIENTAL PARA
FINS MILITARES OU QUAISQUER OUTROS FINS HOSTIS
Os Estados Partes nesta convenção,
Guiados pelo seu interesse em consolidar a paz e desejosos
de contribuir para a causa de cessação da corrida armamentista, de conseguir um desarmamento geral e completo sob estrito
e eficaz controle internacional e de preservar a humanidade do
perigo da utilização de novos meios de guerra,
Determinados a prosseguir negociações com a finalidade de
lograr progresso efetivo no sentido de serem adotadas medidas
adicionais no campo do desarmamento,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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Reconhecendo que avanços científicos e técnicos podem
criar novas possibilidades quanto à modificação do meio ambiente,
Relembrando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, adotada em Estocolmo a 16 de junho
de 1972,
Constatando que o uso de técnicas de modificação ambiental para fins pacíficos poderia melhorar a inter-relação entre o
homem e a natureza e contribuir para a preservação e melhoria
do meio ambiente, em benefício das gerações presentes e futuras,

Reconhecendo, todavia, que o uso militar ou qualquer outro
uso hostil dessas técnicas poderia produzir efeitos extremamente prejudiciais ao bem-estar da humanidade,
Desejando proibir efetivamente o uso militar ou qualquer
outro uso hostil de técnicas de modificação ambiental, de modo
a eliminar o perigo de tal uso para a humanidade, e afirmando o
seu desejo de trabalhar para a consecução desse objetivo,
Desejando, também, contribuir para o fortalecimento da
confiança entre as nações e para a melhoria progressiva da situação internacional de acordo com os propósitos e princípios
da Carta das Nações Unidas,
Acordaram no seguinte:

ARTIGO I
1. Cada Estado Parte nesta convenção compromete-se a
não promover o uso militar ou qualquer outro uso hostil de técnicas de modificação ambiental que tenham efeitos disseminados, duradouros ou graves, como meio de infligir destruição,
dano ou prejuízo a qualquer outro Estado Parte.
2. Cada Estado Parte nesta convenção compromete-se a
não prestar assistência, encorajar ou induzir qualquer Estado,
grupo de Estados ou organização, internacional, a empreender
atividades contrárias ao disposto no parágrafo 1? deste artigo.

ARTIGO II
Tal como empregada no Artigo I, a expressão «técnicas de
modificação ambiental» se refere a toda técnica que tenha por
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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finalidade modificar - mediante a manipulação deliberada de
processos naturais - a dinâmica, composição ou .estrutura da
Terra, incluindo a sua biosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera, ou do espaço exterior.

ARTIGO IH
1. As disposições desta convenção não impedirão o uso de
técnicas de modificação ambiental para fins pacíficos e não prejudicarão os princípios geralmente reconhecidos e as regras
aplicáveis de Direito Internacional relativos a tal uso.
2. Os Estados Partes desta convenção comprometem-se a
facilitar o mais amplo intercâmbio possível de informação
científica e tecnológica 80 bre o uso de técnicas de modificação
ambiental para fins pacíficos, e têm o direito de participar desse intercâmbio. Os Estados Partes para tanto habilitados contribuirão, isoladamente ou em conjunto com outros Estados ou
organizações internacionais, para o processo de cooperação internacional econômica e científica com vistas à proteção, melhoria e utilização pacífica do meio ambiente, levando na devida
consideração as necessidades das regiões em desenvolvimento
no mundo.

ARTIGO IV
Cada Estado Parte nesta convenção compromete-se, de
acordo com os seus procedimentos constitucionais, a tomar as
medidas que julgar necessárias para proibir e impedir qualquer
atividade que, na área sob sua jurisdição ou controle, viole as
disposições desta convenção.

ARTIGO V
1. Os Estados Partes nesta convenção comprometem-se
à consulta e cooperação mútuas para solucionar quaisquer problemas que possam surgir com relação aos objetivos desta convenção ou na aplicação dos seus dispositivos. A consulta e a
cooperação que decorrem deste artigo poderão, também, ser efetivadas através de procedimentos internacionais adequados, no
âmbito do sistema das Nações Unidas e de acordo com a sua
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carta. Esses procedimentos internacionais poderão incluir 08
serviços de organismos internacionais apropriados, bem como
os de um comitê consultivo de peritos, conforme o previsto no
parágrafo 2? deste artigo.
2. Para os objetivos previstos no parágrafo l? deste artigo,
o depositário deverá, a partir do recebimento de pedido de qualquer Estado Parte nesta convenção, convocar, dentro de um
mês, um comitê consultivo de peritos. Qualquer Estado Parte
poderá designar um perito para integrar o comitê. cujas funções
e regras de procedimento acham-se previstas no anexo parte integrante desta convenção. O comitê transmitirá ao depositário
um sumário de suas conclusões factuais, que incorporará todas
as opiniões e informações apresentadas ao comitê no decorrer
de seus trabalhos. O depositário distribuirá o sumário a todos
os Estados Partes.
3. Qualquer Estado Parte nesta convenção, que tenha motivos para acreditar que a ação de outro Estado Parte constitua
uma violação das obrigações decorrentes dos dispositivos desta
convenção, poderá depositar uma queixa perante o Conselho de
Segurança das Nações Unidas. Tal queixa deverá conter todas
as informações pertinentes, assim como todos os elementos
comprobatórios possíveis que confirmem sua validade.
4. Cada Estado Parte nesta convenção compromete-se a
cooperar na realização de toda investigação que o Conselho de
Segurança possa empreender, de acordo com os dispositivos da
Carta das Nações Unidas, com base em queixa recebida pelo
conselho. O Conselho de Segurança deverá informar os Estados
Partes dos resultados da investigação.
5. Cada Estado Parte nesta convenção compromete-se a
proporcionar assistência ou prestar apoio, de acordo com os dispositivos da Carta das Nações Unidas, a qualquer Estado Parte
que o solicite, caso o Conselho de Segurança decida que a referida parte foi prejudicada ou provavelmente venha a sê-lo em
conseqüência de uma violação desta convenção.

ARTIGO VI
1. Qualquer Estado Parte nesta convenção poderá propor
emendas à mesma. O texto de qualquer emenda proposta será
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submetido ao depositário que o fará circular sem demora entre
todos os Estados Partes.
2. Uma emenda entrará em vigor em relação aos Estados
Partes nesta convenção que a tenham aceito, a partir do depósito junto ao depositário dos instrumentos de aceitação por uma
maioria de Estados Partes. Posteriormente, entrará em vigor
para qualquer outro Estado Parte na data do depósito de seu
instrumento de aceitação.

ARTIGO VII
A presente convenção terá duração ilimitada.

ARTIGO VIII
1. Cinco anos após a entrada em vigor desta convenção será convocada, em Genebra, pelo depositário, uma Conferência
dos Estados Partes. A conferência deverá avaliar a implementação desta convenção, com vistas a certificar-se de que os seus
objetivos e disposições estão sendo cumpridos; a conferência
deverá examinar, em particular, a eficácia dos dispositivos do
parágrafo I? do Artigo I com relação à eliminação do perigo do
uso militar ou qualquer outro uso hostil de técnicas de modificação ambiental.
2. A intervalos de não menos de cinco anos após a conferência, a maioria dos Estados Partes nesta convenção poderá,
mediante proposta ao depositário, obter a convocação de uma
conferência com os mesmos objetivos.
3. Caso nenhuma conferência, como previsto no parágrafo
2? deste artigo, tiver sido convocada dentro de dez anos após a
realização da última, o depositário deverá solicitar a opinião de
todos os Estados Partes nesta convenção quanto à conveniência
de convocar-se tal conferência. Se um terço ou dez dos Estados
Partes, qualquer que seja o menor número, responderem afirmativamente, o depositário deverá tomar imediatamente as medidas necessárias à convocação de tal conferência.

ARTIGO IX
1. Esta convenção estará aberta à assinatura de todos os
Estados. Qualquer Estado que não assine a convenção antes de
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sua entrada em vigor, em conformidade com o parágrafo 3? deste artigo, poderá a ela aderir em qualquer época.
2. Esta convenção estará sujeita à ratificação dos Estados
signatários. Os instrumentos de ratificação ou de adesão deve-

rão ser depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
3. Esta convenção entrará em vigor quando do depósito
dos instrumentos de ratificação por vinte governos, de acordo
com o parágrafo 2? deste artigo.
4. Para os Estados que vierem a ratificar ou aderir a esta
convenção após a sua entrada em vigor, esta convenção entrará
em vigor na data do depósito de seus instrumentos de ratificação ou adesão.
5. O depositário deverá informar imediatamente os Estados signatários e aderentes da data de cada assinatura, da data
do depósito de cada instrumento de ratificação ou adesão e da
data da entrada em vigor desta convenção e de todas suas
emendas, como também da data do recebimento de outras notificações.
6. Esta convenção será registrada pelo depositário, de
acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas.
ARTIGO X
Esta convenção, cujos textos em língua árabe, chinesa, espanhola, francesa, inglesa e russa têm fé idêntica, será deposi-

tada junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas que enviará
cópias devidamente autenticadas da mesma aos governos dos
Estados signatários ou aderentes.
Em testemunho do que, os abaixo assinados, devidamente
autorizados por seus respectivos governos, subscreveram esta
convenção, aberta para assinatura, em Genebra, aos dezoito
dias do mês de maio do ano de mil novecentos e setenta e sete.
ANEXO A CONVENÇÃO
Comitê Consultivo de Peritos
1. O Comitê Consultivo de Peritos se encarregará de estabelecer as conclusões factuais pertinentes e de fornecer as opíCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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niões dos peritos em relação a qualquer problema suscitado, de
conformidade com o parágrafo 1~ do Artigo V da presente convenção, pelo Estado Parte que solicitar a convocação do comitê.
2. Os trabalhos do Comitê Consultivo de Peritos serão organizados de forma a permitir que este desempenhe as funções
estabelecidas no parágrafo 1~ do presente anexo. Sempre que
possível, o Comitê aprovará por consenso as decisões sobre
questões de procedimento relativas à organização de seus trabalhos; quando isto não for possível, as decisões serão aprovadas
pela maioria dos membros presentes e votantes. As questões
substantivas não serão submetidas à votação.
3. O depositário ou seu representante exercerá as funções
de Presidente do comitê.
4. Cada perito poderá ser assessorado nas reuniões por um
ou mais conselheiros.

5. Cada perito terá o direito de solicitar dos Estados e organizações internacionais, através do Presidente, as informações e assistência que julgar desejáveis para o desempenho dos
trabalhos do comitê.
DECRETO

N~

226, DE 10 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a redução do período de
duração do Serviço Militar Inicial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, inciso IV da Constituição Federal, e o artigo 6~ da Lei n? 4.375, de 17 de agosto de 1964, com
a redação dada pelo Decreto-Lei n~ 549, de 24 de abril de 1969,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o Ministro do Exército a reduzir a
menos de 10 (dez) meses a duração do tempo de Serviço Militar
Inicial dos conscritos incorporados no ano de 1991.

Art. 2~ O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
DECRETO N? 227, DE 10 DE OUTUBRO DE 1991
Promulga o Acordo sobre Transporte
Aéreo Regular, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Venezuela assinaram, em 11
de novembro de 1988, em Caracas, um Acordo sobre Transporte
Aéreo Regular;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
acordo por meio do Decreto Legislativo n? 165, de 21 de junho
de 1991;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 13
de agosto de 1991, na forma de seu artigo XXI, inciso 1.
DECRETA:
Art. I? O Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1991: 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
Os anexos estão publicados no

no de

11.10.1991, págs. 22293/22296.
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DECRETO N? 228, DE 11 DE OUTUBRO DE 1991
Estabelece a distribuição dos cargos de
direção e das tunçõee gratificadas pertencentes ao Plano Único de Classificação e
Retribuição de Cargos, instituido pela Lei
n~ 7.596(1), de 10 de abril de 1987, e de ambas providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei n:' 8.168, de 16 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Os cargos de direção e as funções gratificadas pertencentes ao Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos, instituído pela Lei n? 7.596, de 10 de abril de 1987, são distribuídos nos termos do anexo deste decreto.
Art. 2? Os servidores investidos nos cargos e funções de
que trata este decreto perceberão a retribuição fixada no Anexo
VI da Lei n? 8.216121, de 13 de agosto de 1991, observado o disposto no § 2? do art. I? da Lei n? 8.168 131, de 16 de janeiro de
1991.
Art. 3? Os cargos e funções de que trata este decreto serão
providos:
II - pelo Presidente da República, no caso dos dirigentes
máximos das autarquias e fundações universitárias;
II - pelos dirigentes a que se refere o item anterior. nos
cargos e funções das respectivas entidades.
§ I? Os cargos e funções das Escolas Agrotécnicas e dos
Institutos Benjamim Constant e Nacional de Educação de Surdos serão providos pelo Ministro de Estado da Educação.
§ 2? Os atos de provimento dos cargos e funções serão publicados no Diário Oficial da União.
Coleção das Leis. Brasília, (3}:45, abr./jun. 1987.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1669, jul./ago. 1991.
(3) Coleçiio das Leis. Brasília, 183(1):45. jan./fev. 1991.

(l)
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Art. 4? Serão investidas nos cargos e funções a que se refere este decreto pessoas que atendam aos requisitos estabelecidos no caput do art. 5? da Lei n:' 8.H214), de H de dezembro de
1990, e possuam experiência administrativa concernente à área
das atribuições dos mesmos cargos e funções.
Art. 5? O Ministério da Educação, em articulação com o
Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal, no prazo de trinta dias, contados da data de vigência
deste decreto, expedirá ato de distribuição dos cargos e funções,
em relação a cada instituição de ensino.
Art. 6? Os efeitos financeiros decorrentes do disposto neste decreto vigoram a partir de 1? de novembro de 1991.
Art. 7? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, H de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Anexo ao Decreto n? 228, de H de outubro de 1991
Quadro Geral dos Cargos de Direção (CD) e Funções Gratificadas (FG)
das Instituições Federais de Ensino (IFES)
Entidades

Cargosde Direção

Funções Gratificadas
2

Ensino Superior

3

8

1362 3736 609 425 1972

37 214

587

Escolas Técnicas

19

19

162

Escolas Agrctécnícas

37

37

222

Colégio PedroII

1327

1719

38 96 115 742

76

133

185 333

518

37

16

128

InstitutoNac. Educ. de Surdos

17

InstitutoBenjamin Constant

16

Total

37 273 663 1761

3789 710 725 3182

1968

9

2495 168 397

Total
15037

69 181

1639

74

1460

37

12

174

10

46
31

1891

2654 386 397

18406

(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.l):3470, nov./dez. 1990.
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DECRETO N? 229, DE 11 DE OUTUBRO DE 1991
Aprova a Estrutura Regimental do Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, § 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990, e no art. 254, inciso I, do Decreto n? 99.244,
de 10 de maio de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam aprovados a Estrutura Regimental, o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e a Lotação Ideal do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (Inamps) , constantes dos Anexos
I a IH deste decreto.
Art. 2' O regimento interno do Inamps será aprovado pelo
Ministro de Estado da Saúde e Publicado no Diário Oficial da
União.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra
ANEXO I
(Decreto n? 229, de 11 de outubro de 1991)
ESTRUTURA REGIMENTAL DO INSTITUTO NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
CAPITULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. I? O Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (Inamps) é uma autarquia federal com sede
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em Brasília (DF), criado pela Lei n? 6.439 111, de 1 de setembro
de 1977, e vinculado ao Ministério da Saúde por força do Decreto n? 99.060121, de 7 de março de 1990.
Art. 2? O Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social tem por finalidade prestar apoio técnico e
administrativo ao Sistema Único de Saúde (SUS) na área de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e complementar, e especialmente:
I - desenvolver, implantar e operacionalizar, em nível
federal, sistemas de informações assistenciais do SUS;
II - avaliar e planejar, a nível federal e em interação com
os Estados, Distrito Federal e Municípios, a Assistência à saúde no SUS;
111 - assessorar os níveis estadual e municipal no desenvolvimento do SUS, bem assim no planejamento, implantação,
operacionalização, controle e avaliação das ações e serviços assistenciais;
IV - acompanhar e controlar, a nível federal e em interação com os Estados, Distrito Federal e Municípios, o conjunto
de ações e serviços de assistência à saúde do SUS; e
V - administrar e controlar os recursos patrimoniais e
humanos alocados ao SUS pela Previdência Social.
CAPÍTULO II
Da Organização e Competência

Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 3? O Inamps tem a seguinte estrutura básica:
I - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente:
Gabinete;
11 - órgãos seccionais:
a) Procuradoria-Geral;
b) Auditoria;
(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):63, jul./set. 1977.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.2):1202, mar./abr. 1990.
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c) Diretoria de Administração e Finanças;
d) Diretoria de Recursos Humanos.
UI - órgãos especificos:
a) Diretoria de Planejamento de Assistência à Saúde;
b) Diretoria de Controle dos Serviços Assistenciais;
c) Coordenação-Geral de Comunicação com o Usuário.
IV - órgãos regionais: Coordenações de Cooperação Técnica e Controle.
Seção 11

Da Nomeação dos Dirigentes
Art. 4? O Presidente do Inamps será nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da
Saúde.
Parágrafo único. Os demais dirigentes do Inamps serão indicados por seu Presidente e nomeados pelo Ministro de Estado
da Saúde.
Seção III

Da Competência das Unidades
Art. 5? Ao Gabinete compete assistir ao Presidente em
sua representação política e social; promover o estudo preliminar de assuntos encaminhados ao Presidente; acompanhar o andamento de projetos de interesse do Inamps; preparar o expediente do Presidente e executar outras competências que lhe forem cometidas.

Art. 6? A Procuradoria-Geral compete atender os encargos de natureza jurídica do Inamps, bem assim representá-lo em
juízo, ativa e passivamente.
Art. 7? A Auditoria compete controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros do Inamps, bem
assim acompanhar a execução dos seus programas de trabalho.
Art. 8? A Diretoria de Administração e Finanças compete
coordenar, supervisionar e executar as atividades das áreas de
orçamento, finanças, contabilidade, serviços gerais e patrimônio
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do Inamps, bem assim controlar o patrimônio da Previdência
Social cedido aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 9? À Diretoria de Recursos Humanos compete formular a política de recursos humanos do Inamps, bem assim orientar e coordenar a sua execução, promover o levantamento e análise das necessidades dos órgãos do instituto, formular planos
de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional e supervisionar a sua execução.
Art. 10. À Diretoria de Planejamento da Assistência à
Saúde compete consolidar o planejamento da assistência em regime ambulatorial, hospitalar e complementar a nível nacional,
bem assim avaliar as ações e serviços desenvolvidos pelas uni-'

dades integrantes do SUS, desenvolver, implantar e operacionalizar, a nível federal, sistemas de informações assistenciais do
SUS.
Art. 11. À Diretoria de Controle dos Serviços Assistenciais compete programar, coordenar e executar, a nível federal,
ações de supervisão e controle da prestação de serviços à saúde
realizada em regime ambulatorial, hospitalar e complementar,
bem assim interagir e assistir os órgãos de controle dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 12. À Coordenação-Geral de Comunicação com o
Usuário compete auferir o grau de satisfação do usuário em relação às ações e serviços assistenciais do SUS, bem assim divulgar informações, pertinentes ao sistema, de interesse do
usuário.
Art. 13. As Coordenações de Cooperação Técnica e Controle, com sede nas capitais dos Estados e no Distrito Federal,
compete coordenar, supervisionar e desenvolver as atividades
do Inamps nas Unidades da Federação.
CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Presidente
Art. 14. ao Presidente incumbe;
I - dirigir as atividades do Inamps;
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II - submeter o orçamento, discriminado por dotações
globais, bem assim a programação financeira do Instituto, à
apreciação do Ministro de Estado da Saúde;
111 - baixar normas regulamentares e praticar os demais
atos pertinentes à organização e funcionamento do Inarnps, nos
termos do regimento interno;
IV - implementar a política de pessoal, segundo as diretrizes fixadas pelo Governo Federal;
V - autorizar operações financeiras e o movimento de
recursos na conformidade das normas regulamentares;
VI - firmar instrumentos legais com órgãos e entidades
da administração pública federal, estadual e municipal;
VII - firmar instrumentos legais para aquisição de bens
materiais e execução de obras e serviços, observada a legislação
em vigor;
VIII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Ministro de Estado da Saúde.

Seção II
Dos demais dirigentes
Art. 15. Ao Chefe do Gabinete, ao Procurador-Geral, ao
Auditor-Chefe, aos Diretores e aos Coordenadores incumbe planejar, dirigir e coordenar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 16. As Unidades Assistenciais remanescentes sob a
direção do Instituto N acionai de Assistência Médica da Previciência Social, permanecem com as respectivas estruturas organizacionais, até serem cedidas à rede pública do Sistema Único
de Saúde, estadual ou municipal que, então, assumirá sua gestão técnica e administrativa.
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Parágrafo único As unidades assistenciais referidas neste
artigo, até a efetivação de sua cessão, ficarão subordinadas administrativamente às Coordenações de Cooperação Técnica e
Controle e programaticamente ao gestor local do SUS, prestando atendimento universalizado,
Art. 17. O Inamps fica incumbido de gerenciar e auditar o
repasse aos Estados, Municípios e Distrito Federal, dos recursos financeiros destinados à assistência à saúde, bem assim os
pagamentos de serviços prestados, enquanto não estabelecidas
novas formas de administração e gerência desses recursos.
Art. 18. Os cargos ocupados por servidores cedidos aos
Estados e Municípios, constantes da coluna 7-B do Anexo III
deste decreto, que vagarem, serão extintos com a publicação da
vacância.
Art. 19. Os servidores ocupantes dos cargos relacionados
na coluna 7-A do Anexo III deste decreto, ao reassumirem o
exercício serão lotados em conformidade com o disposto no item
7 da Instrução Normativa - SAF n:' 9 de I? de junho de 1990,
até o limite da lotação total.
Parágrafo único. Os servidores que excederem à lotação
total serão indicados à Secretaria da Administração Federal
(SAF) para fins de redistribuição.

ANEXO II
(Decreto n? 229, de 11 de outubro de 1991)
a) Quadro demonstrativo dos cargos em comissão
e funções de confiança do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps)

Unidade

N? Cargos
Funções

1
6
98
110

147

Denominação
Cargo/Função

Presidente
Assessores Técnicos

DAS/FG

101.5
102.2
FG-l
FG-2
FG·3
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Unidade

Gabinete
Serviço

Procuradoria-Geral
Coordenação
Divisão

Serviço
Auditoria

N? Cargos
Funções

1
1
1
3
2
5
4
1

3

Coordenação
Divisão
Serviço
Diretoria da Aâmínietrecao

1
2
1

e Finanças

1
3

Coordenação

4

Divisão
Serviço

9
20

Denominação

Cargo/Função

DAS/FG

Chefe
Chefe
Procurador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe
Auditor-Chefe
Assessor
Coordenador
Chefe

101.3
101.1
101.4
102.2

101.3
101.2
101.1

101A
102.2

101.3

Chefe

101.2
101.1

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.3
101.2
10l.1

Diretoria de Recursos
Humanos
Coordenação
Divisão

Serviço
Diretoria de Planejamento da
Assistência a Saúde

Diretor

101.4

Assessor
Coordenador

102.2
101.3

Chefe

Chefe

101.2
101.1

10
23

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

1
3
4
8
18

Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

10104
102.2
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe

101.4
102.2
101.1

Coordenador
Chefe
Procurador
Chefe
Chefe
Chefe

101.3
101.1
101.2
101.2
101.2
101.1

1
3
3
7
4
1

3
Coordenação

Divisão
Serviço
Diretoria de Controle dos
Serviços Assistenciais
Coordenação
Divisão
Serviço
Coordenaçã.o-Geral de
Comunicaçã.o com o Usuário
Serviço
Coordenaç6es de Cooperação
Técnica e Controle
Gabinete
Procuradoria
Auditoria
Divisão
Serviço

4

1
2
2
27
27
27
27
88
203
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b) Quadro Resumo
Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social (Inamps)

Código
Cargo/Função

Quantidade de
Cargos/Função

Valor Unitário

DAS-I01.5
DAS-I01.4
DAS-IOl.3
DAS-I01.2
DAS-IOl.1
DAS-I02.2

1
7
46
183
303
26

505.136,58
423.817,92
349.681,50
291.689,40
235.488,00
291.689,40

Subtotal

566

FG-l
FG-2
FG-3

98
110
147

Subtotal

355

11.842.200,00

Total Geral

921

163.715.359,62

(Em

c-s:

Valor Total
(Em Cr$)

505.136,58
2.966.725,44
16.085.349,00
53.379.160,20
71.352.864,00
7.583.924,40

151.873.159,62

43.900,00
33.800,00
26.000,00

4.302.200,00
3.718.000,00
3.822.000,00
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Anexo lU do Decreto n? 229, de 11 de outubro de 1991
Presidência da República - PR
Quadro/Tabela de Lotação Ideal
Secretaria da Administração Federal
10r gão ou Entidade: Instituto Nacional de Assistência Mêdica
da Previdência Social
Lotação

IX) Categorias Funcionais
2

Denominação

3

Código

4

Fim

Item?
IN 09/90

7-A

" Meio

6

Tolo

Art. Estr.Obras Metal
Art.deMecânica
Art. Eletric. Comunico

070\
0702

0703

58

58

Art.Carpmt.Marcenaria
Art.ArtesGrélicas

72
51

72
51

Médico
Enfermeiro

0704
0706
0710
0801
0802
0901
0904

2167
387
210

Nutricionista

0905

1

4274
438
801
81
1

Terap. Ocupacional
Psicólogo
Farmacêutico
Odontólogo
Engenheiro
Arquiteto
Quimico
Economista

0906
29

29

Art. Con!. Roupas Unir.
Ag.Administrativo
Datilógrafo

Administrador

Contador
Estatístico
Téc Assunt. Educecicn
Sociólogo
Assistente Social
Téc. Comunico Social
Bibliotecário
Auditor
Fonoaudiólogo
Fisioterapeuta
Aux. deEnfermagem
Téc. emRadiologia
Ag. Servo Complemento
Téc. de Laboratório
Aux. Oper. Servo Diversos
Desenhista
Ag. Telecnm. e Eletric.

0907
0908
0909
0916
0917
0921
0922
0923
0924
0926
0927
0929
0930
0931
0932
0934
0940
0943
1001
1003
1004
1305
1006
1014
102'/

2107

46
591
75

6

37
37
93
2

46
325
487
1

32

27
3'

93

3
7
15
11
13
2579
191
3775
240
28

2
7
51
213
3

Item 7

V.Obs.

Lotação
Ideal da
Entidade

26

29

7·B

IN 09

Lotação
Central

8

58

65

31
5
44
10
14757
5<l
27680
3763
521

109

88
381
63

35
7
1

46
154

'"

208'

2
1
164
3
2
34
1
32

96
41

47
469
490

3
9'l

108
3
9
9'l
6
1
1
6
636

29
26
23
53

53

2
2

2
2

11
178

18

3
34
1
64
96
2
41

807
1
3

9

19
48
1312
21

44

3.
3
5
1
4
3
2
12

4'

99
15363
1354
562
340
12734
9
6

108
10
21610
674
32236
4104
55<l
5<l
190
721
2341
96
5
3
5<l
764
5<l8
111

56
58
1473
102
24
41
48
105
15899
1363

578
963
24
2
2
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Lotação

(Xl Categorias Funcionais
2

Denominação

Ag. Cinefoto Microfil.
Téc. deContabilidade
Telefonista
Ag. deVigilância
Aux. de Laboratório
Leboratorista
Procurador Autárquico
Motorista Oficial
Agente dePortaria
Téc. Planejamento
Analista de Sistemas
Programador
Operador deComputação
Perfurador-Digitador
Arquivista
Téc. deArquivo

Totais

3

Código
103J
1042
104'
1045
1051
1054
1103
1201
1202
15<Jl
1"'1
1",2
1608
I",'
2301
2302

4

Fim

1·AItem7
IN09/90

" Meio

243
12.\
12.\

3
243
12.\
12.\

206
126
'30
1

lOS

lOS

71
130
103

71
130

4721

3

16
22

"

2
9
9
214

299

n
418
1494
2.\

s

1058
2.\18

22

4

9447

6

89604

Lotação
Ideal da
Entidade

9

4
2.\9

565
1684
30

309

300

lOS

89"'

Lotação
Central

8

V.Obs.

Tot.

206
126
430
1

,,

,2.\,

6

7·BItem7
IN09

30
12
79
I
24
24
10
O

s

21'

2398
3247
I

lOS
71
130
103
3J

4

s

897

107931

Obs.: Servidores cedidos ao Sistema Único de Saúde.

DECRETO N? 230, DE 15 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a transferência de bens,
haveres e contencioso judicial da Empresa
Brasileira dos Transportes Urbanos fEBTU), em liquidação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no artigo 20 da Lei n? 8.029, de 12
de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica a Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTUj, em liquidação, autorizada a transferir à União:
I - os seus créditos a receber, participações societárias e
bens imóveis que não seja do interesse público a sua alienação,
por intermédio do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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II - os seus acervos técnicos, bibliográficos e documentais (administrativo, financeiro e de pessoal), por intermédio do
Ministério da Infra-Estrutura; e
In - os seus bens móveis, quando não for conveniente a
sua alienação, em razão do interesse do serviço público, por intermédio da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.
Art. 2? Fica o Ministério da Infra-Estrutura responsável
pela administração dos convênios firmados pela Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTU), em liquidação, até a
conclusão dos mesmos.
Art. 3? Para fins do disposto no inciso I do artigo primeiro. o liquidante encaminhará à Secretaria da Fazenda Nacional,
quadro demonstrativo dos créditos a receber, acompanhados de:
I - instrumentos contratuais ou outros documentos comprobatórios de tais créditos; e
II - manifestação do Conselho Fiscal e da Auditoria Interna ou, na sua ausência, da Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Infra-Estrutura, reconhecendo a exatidão dos
montantes do crédito.
Art. 4? Caberá à Secretaria da Fazenda Nacional:
I - negociar e estabelecer os termos e condições previstas
nos contratos de credenciamento junto aos agentes financeiros;
e
II - encaminhar à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o respectivo processo administrativo, acompanhado de parecer conclusivo.
Art. 5? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará a formalização dos instrumentos contratuais pertinentes.
Art. 6? Declarada, por decreto a extinção da Empresa
Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTU), em liquidação, a
União por força do disposto no art. 20 da Lei n? 8.029(1), de 12
de abril de 1990, a sucederá nas ações judiciais em que for parte, sub-rogando-se nos direitos e respondendo pelas obrigações
porventura advenientes de sentença judicial.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.ll:762, mar./abr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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Art. 7?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 8? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeíra de Santana
DECRETO N? 231, DE 16 DE OUTUBRO DE 1991
Dá nova redação ao art. 38 do Regulamente dos Serviços de Reâioâiiueeo. aprovado pelo Decreto n? 52.795(1), de 31 de outubro de 1963.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o ato 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 38 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n:' 52.795(11, de 31 de outubro de
1963, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 38. Após o término das instalações, as concessionárias ou permissionárias comunicarão ao órgão competente da Secretaria Nacional de Comunicações o início das
irradiações experimentais com a finalidade de testar os
equipamentos instalados e o sistema irradiante.
§ I? Durante o período das irradiações experimentais
será admitido qualquer tipo de publicidade, remunerada ou
não.

§ 2? Na irradiação dos programas experimentais as
estações deverão declarar, freqüentemente, o nome regis-

trado, localidade, freqüência e caráter da transmissão.
§ 3? As emissoras deverão também integrar a rede
obrigatória de radiodifusão, se estiverem em funcionamento no horário das transmissões dos programas ou pronunciamentos..
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):236, out./dez. 1963.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-279I, set.lout. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeíra de Santana

DECRETO N? 232, DE 17 DE OUTUBRO -DE 1991
Altera o Quadro Distributivo de Funcões, anexo ao Decreto n." 115(1), de 13 de
maio de 1991, na parte que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O Quadro Distributivo de Funções, anexo ao Decreto n? 115, de 13 de maio de 1991, na parte relativa à estrutura
da Secretaria-Geral, passa a vigorar com a redação constante do
anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de outubro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(3):1203, maio/jun. 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.Zout. 1991.
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Anexo
Quadro Distributivo de Funções
N~ /Cargos/Funções/DAS

Presidência da República

DAS

Secretaria-Geral
1

Chefe de Gabinete

9

Adjunto

4
7

Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

8

5
4
3
2
1

DECRETO N? 233, DE 22 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre as funções gratificadas,
criadas pelo art. 26 da Lei n? 8.216W, de 13
de agosto de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituíção, e tendo em vista o disposto no artigo 6? da Lei n? 8.116, de 1~ de dezembro de 1990, e no art. 26, § 2? da Lei n? 8.216, de 13 de agosto de 1991,
DECRETA:
Art. I? São distribuídas as Funções Gratificadas, de que
trata o art. 26 da Lei n? 8.216, de 13 de agosto de 1991, na Administração direta, autárquica e fundacional, na conformidade do
Anexo I a este decreto.
Parágrafo único. A distribuição das funções a que se refere este artigo, pelas unidades dos órgãos e entidades, será feita
por ato do titular, observado o disposto no respectivo regimento
interno.
Art. 2? As atribuições das Funções Gratificadas, a que se
refere o artigo anterior, são as estabelecidas no Anexo 11 a este
decreto.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1669, jul./ago. 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.Jout. 1991.
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Art. 3? No prazo de sessenta dias, contados da publicação
deste decreto, poderão ser mantidos, no interesse da Administração, os atuais ocupantes de Funções de Direção Intermediária, nos órgãos e entidades referidos no Anexo I a este decreto.
§ I? Findo o prazo a que alude este artigo, é defeso o pagamento, da respectiva gratificação, aos atuais ocupantes das
Funções de Direção Intermediária, nos órgãos e entidades constantes do Anexo I a este decreto.
§ 2? O provimento de Funções Gratificadas implicará a
cessação do pagamento de igual número de Funções de Direção
Intermediária.
Art. 4~ São extintas, no prazo de trinta dias, contados da
publicação deste decreto, as Funções de Confiança do GrupoDireção e Assistência Intermediária do Hospital das Forças Armadas e da Escola Superior de Guerra.
Parágrafo único. Findo o prazo a que alude este artigo
cessará o pagamento das respectivas gratificações pelos ocupantes das funções de que trata este artigo.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
J erbes Passarinho

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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ANEXO I
(Decreto n? 233, de 22 de outubro de 19911
Quadro Distributivo de Funções Gratificadas
Orgâos/Entidade

Ministério da Ação Social
Ministério da Agricultura e Reforma Agrár-ia
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Ministério da Educação
Ministério da Infra-Estrutura
Ministério da Justiça
Ministério da Saúde
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Trabalho e da Previdência Social
Biblioteca Nacional
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Fundação Nacional de Saúde
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Instituto Brasileiro de Arte e Cultura
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
Instituto Nacional de Propriedade Industrial
Instituto Nacional do Seguro Social
Ine. Nac. de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Instituto Nacional de Tecnologia
Fundação Centro Tecnológico para Informática
Unidades Descentralizadas da Secreto de Assuntos
Estratégicos
Hospital das Forças Armadas
Escola Superior de Guerra

FG-l

FG-2

FG-3

48
165
948
115
132
507
240
89
32
12
222
367
5
12
49
10
1.226

55
188
1.077
130
150
575
272
102
36
14
252
416
5
14
56
11
1.393

73
251

19
6
4
3
3

22
6
5
3
3

29
8
6
4
4

18
20
6

58
22
7

24
28
10

1.435
174
199
766
363
136
48
18
335
555
7
18
75
15
1.856

ANEXO II
(Decreto n:' 233, de 22 de outubro de 1991)
Atribuições das Funções Gratificadas
Código

Atribuições

FG-l

chefia de seção ou agência ou assistência intermediária

FG-2

chefia de setor ou posto ou assistência intermediária

FG·3

chefia de núcleo ou equipe ou assistência intermediária

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5,-t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETO N? 234, DE 22 DE OUTUBRO DE 1991
Fixa o quantitativo das gratificações a
que se refere o art. 20 da Lei n.O 8.216(lJ, de
13 de agosto de 1991, e dá outras provi'
dências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso dá atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6? da Lei n:' 8.116, de 13 de dezembro de 1990, e no art. 20, parágrafo único, da Lei n? 8.216,
de 13 de agosto de 1991,
DECRETA:
Art. 1? São fixados os quantitativos das Gratificações de
Representação de Gabinete, de que trata o inciso 11 do Anexo 11
ao Decreto-Lei n? 1.341 121, de 22 de agosto de 1974, na conformidade do anexo a este decreto.
Art. 2? Poderão ser mantidos, no prazo de sessenta dias,
contados da publicação deste decreto, os atuais ocupantes de
Funções de Direção Intermediária dos órgãos citados no' anexo
a este decreto.
§ 1? Findo o prazo a que alude este artigo, é defeso o pagamento da respectiva gratificação, aos atuais ocupantes das
Funções de Direção Intermediária, nos órgãos constantes do
Anexo a este decreto.
§ 2? A concessão de Gratificações de Representação de
Gabinete implicará a cessação do pagamento de igual número
de Funções de Direção Intermediária.
Art. 3? São extintas, no prazo de trinta dias, contados da
publicação deste decreto, as Funções de Confiança do GrupoDireção e Assistência Intermediária do Estado-Maior das Forças Armadas.
Parágrafo único. Findo O prazo a que alude este artigo
cessará o pagamento das respectivas gratificações aos ocupantes das funções de que trata este artigo.
(1) Coleção das Leis. Brasília. 183(4):1669. jul./ago. 1991.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):21. juL/set. 1974.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.!out. 1991.
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Art. 4? São mantidos os quantitativos das gratificações de
que trata este decreto, devidas aos servidores em exercício na
Vice-Presidência da República, na Secretaria-Geral e no Gabinete Militar da Presidência da República, no Gabinete Pessoal
do Presidente da República e na Consultoria-Geral da República.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO
(Decreto n? 234, de 22 de outubro de 1991)
Quadro Distributivo das Gratificações de Representação
Órgão

Secretaria da Administração Federal
Secretaria da Ciência e Tecnologia
Secretaria da Cultura
Secretaria de Assuntos Estratégicos
Secretaria do Desenvolvimento Regional
Secretaria do Meio Ambiente
Secretaria dos Desportos
Estado-Maior das Forças Armadas

Auxiliar

17
17
12
29
20
7
10
17

Secretário Especialista

28
28
21
50
35
10
15
28

28
28
21
50
35
10
15
28

Assistente

Supervisor

34
34
24
62

42

30
30
20
59
38

10
17
34

12
30

5

DECRETO N? 235, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991
Regulamenta a aplicação do disposto
no art. 4? da Lei n? 8.174W, de 30 de janeiro
de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4? da Lei n? 8.174, de 30 de janeiro de
1991,
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 183(1):78, jan.lfev. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRET A :
Art. I ? P ara efeito de amort ização ou li quid ação de financiamento de custeio de prod uto de consumo ali ment ar básico d a
populaçã o. fica assegurada ao p equeno pro d utor rural a concessão de E m prés t imo do Governo F eder al IEG F ), sob a modalidade com op ção de ve nda (C OV) , ou a Aquis ição do Governo F ederal (AGF) , sob as condições es peci ficas es t abe lecid as neste
decreto.
§ I? Co nsidera -se produt o alimentar bá sico da população.
para os efe itos deste decreto , o trigo. O arroz, o fe ijão . a mandioca , o milho e a so ja, as s im corno os seus derivados . amp arados pela P oli t ica de G arant ia de Preços Mínimos .
§ 2? B conside rado p equeno produtor r ural a pessoa física
ou jurídi ca assim cla ssificada q uando d a concessão do financiamento d e custeio. in clus ive q ua ndo co ncedido através de coo pe rativa dent ro do s is te ma de re passe, segu ndo as nor ma s do cré dito rural.
Art. 2? O preço referen ci al do prod uto, par a efeito do
EGF/ COV e da AGF, de que trata o art. I? corres ponderá ao
preço mínimo básico vigente à data d a primeir a liberação do
crédito de custeio, a t ualiza do por ín di ce co rres po nde nte aos encar go s fin anceiros estabeleci dos ofi ci alm ente para as operaçôes
-de cus teio com pequenos produtores . ex cluíd a a t axa fix a de juros .
§ I ? A at u ali zação de preço prev ista neste art igo vigorará
desde a data da primeira liberação do cré dito de custeio até o
seu vencimento .
§ 2? O preço referencial fica sujeito aos ág ios e deságios
decorren tes da clas s ific açã o do produto. de acordo com instruções a serem ex pe d ida s pela C ompanhia Naciona l de Abastecimento (Co nab) na cond ução d a P olitica de Garantia de Preços
Mínimos.
Art. 3? O valo r do E GF/COV ou da AGF, n as con dições
deste decreto, não poderá exceder o s a ldo devedor do créd ito de
custeio .
P ará grafo único. A pa rcel a do E G F / C OV ou da AG F exced ente d o preço míni mo vigente à dat a da rea lização des sas
operações dever á ficar destacada no documento de créd ito ou de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, 183(5, t. 2):2331·2791 , set.lout . 1991.
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aquisiçao. segundo instruções a serem expedidas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Art. 4? Aplicam-se ao EGF/COV e à AGF as normas vigentes para as operações da Política de Garantia de Preços
Mínimos, naquilo que não conflitar com as disposições específicas deste decreto, inclusive no que se refere à classificação e armazenagem dos produtos.
Art. 5? O disposto neste decreto não se aplica às operações em que for constatado desvio de crédito.
Art. 6? Prevalecem para as operações de EG F as fontes
normais de recursos do crédito rural, enquanto as de AGF correrão à conta das Operações Oficiais de Crédito do Orçamento
da União.
Art. 7? As disposições deste decreto passam a vigorar a
partir da safra 1991/92, no caso de arroz, feijão, mandioca, milho e soja, e da safra 1991, para o trigo.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Antonio Cabrera

DECRETO N? 236, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991
Disciplina a aquisição de imóvel rural,
por compra e venda, para fins

de reforma

agrária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, II e IV, da Constituição, e tendo em
vista os arts. 2?, § 2?, a, 16, § único, 17, caput e c, e 31, da Lei
n? 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), como o
art. 26, lI, do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set.lout. 1991.
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DECRETA:
Art. 1 ~ A aquisição de imóvel rural, por compra e venda,
para fins de reforma agrária, autorizada pela lei do Incra Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, será por
este procedida nos termos do presente decreto.
§ I? A aquisição, na espécie:
I - ocorrerá exclusivamente quando necessária ao imperioso atendimento de situação de manifesta e grave tensão social; e
II - terá por objeto, de preferência, imóvel situado na região em que constatada a tensão social.
§ 2? O imóvel adquírendo deverá ter sua titularidade conferida, mediante:
I
certidão de cadeia dominial vintenária ininterrupta;
ou
II - certidão de- cadeia dominial ininterrupta, relativa a
prazo inferior a vinte anos mas iniciada por título expedido pelo
Poder Público, ou por decisão judicial com força de coisa julgada.
§ 3? O preço da aquisição será pago em titulas da divida
agrária, admissível, sob justificativa, o pagamento em dinheiro
do valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 2? Noticiada situação de grave tensão social, caberá
ao Incra examiná-la e avaliá-la de imediato.
§ I? OS técnicos designados para tais exame e avaliação
produzirão relatório conclusivo, no qual evidenciem:

I - a existência ou a inocorrência de tensão social grave;
II - se existente o problema social noticiado:
a) a área por ele abrangida;
b) os motivos da tensão, suas proporções, como as características das pessoas ou grupos envolvidos;
c) as providências viáveis para a pronta e eficaz solução do
problema social, inclusive, se necessária, a indicação de imóveis rurais situados nas imediações cuja compra, nos termos
deste decreto, seja possível e recomendável, no caso.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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§ 2? O relatório objeto do § I? será apresentado, em autos
próprios, ao respectivo Superintendente Estadual do lucra, o

qual: .
I - poderá sugerir providências outras, dentre estas a redução ou o acréscimo do rol dos imóveis indicados para compra, se necessária esta;
11 - deverá, após manifestação conclusiva, encaminhar os
autos ao Diretor de Recursos Fundiários da autarquia. para
exame.
§ 3? O Diretor de Recursos Fundiários do lncra:
I - proferirá nos autos despacho fundamentado, propondo, quando cabíveis, soluções outras para o caso, inclusive as
relativas à eventual existência nas imediações do problema social, de imóvel rural adequado ao seu atendimento de propriedade da União ou do lncra;
II - submeterá, em seguida, o caso ao Presidente do Inera.
§ 4? O Presidente do lncra, considerando tudo que dos autos conste, motivadamente decidirá:
I - pela necessidade da compra e venda disciplinada neste decreto, apontando os imóveis de aquisição recomendável no
caso; ou
II - pelo arquivamento dos autos a que se refere o § 2?
§ 5? As ações e a decisão motivada previstas neste artigo
dever-se-ao consumar no prazo de cinco dias, contado da .notícia
objeto de seu caput, sendo imediatamente comunicada aquela
decisão ao respectivo Superintendente Estadual da autarquia.
Art. 3? Cientificado da decisão do Presidente do lncra, o
Superintendente Estadual da autarquia, se necessária a aquisição disciplinada neste decreto, de imediato e concomitantemente:
I - consultará os proprietários dos imóveis rurais apontados, colhendo-lhes a manifestação escrita, sobre se interessarem
ou não pela venda do bem nos termos deste decreto;
II - solicitará ao Estado-membro interessado declaração
expressa sobre estar ou não questionando a dominialidade particular dos níveis rurais apontados, encarecendo-lhe urgente
atendimento.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5. t.2):2331·2791. set.lout. 1991.
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§ I? Em sendo positiva a manifestação do proprietário, o
Superintendente providenciará, quanto a cada imóvel rural, a
documentação objeto do § 2? do art. I? e certidão relativa a ônus
reais ou gravames outros, como os referentes elementos cadastrais, tributários e cartográficos, enviando os autos ao Diretor
de Recursos Fundiários do lucra no prazo máximo de cinco
dias, contado da ciência à qual alude o caput, mesmo se ainda
não obtida a declaração referida no inciso lI.
§ 2~ O Diretor de Recursos Fundiários, depois de ouvir sobre a matéria dos autos as demais diretorias envolvidas e a Procuradoria Jurídica, proferirá despacho motivado, apresentando
08 autos ao Presidente do lucra.
§ 3? O Presidente do Incra, entendendo viável a compra
de imóveis rurais anteriormente apontados, adotará as providências então cabíveis.
§ 4? A instrução dos autos segundo este artigo e sua apresentação ao Presidente do lncra ocorrerão em dez dias, cabendo-lhe diligenciar, nos termos do § 3?, nas quarenta e oito
horas seguintes.
Art. 4? A compra de imóvel rural regulada neste decreto
será necessariamente precedida de vistoria e avaliação do bem.
§ 1~ A vistoria e a avaliação estarão a cargo de comissão
coordenada por técnico do lncra e também composta por outro
técnico deste, um do Banco do Brasil S.A. e um do Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.

§ 2?

Serão convidados a acompanhar a vistoria e a avalia-

ção:
I - o proprietário do imóvel, ou quem por ele previamente indicado;
II - a empresa de assistência técnica e extensão rural, como o órgão de terras, do Estado-membro no qual se localize o
imóvel;
UI - o sindicato de trabalhadores rurais e aquele de produtores rurais. com atuação no local.
§ 3? O Presidente do lncra solicitará a indicação dos técnicos aos quais se refere o § I?, expedirá convites conformes ao §
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2? e, quando necessário, reiterará ao Governador de Estado
respectivo, pedido de que seja fornecida, à autarquia, a declaração à qual alude o item U do art. 3?
§ 4? O Presidente do Incra, em ato próprio, designará a
comissão técnica e apontará as pessoas que irão acompanhar a
vistoria e a avaliação.
§ 5? A solicitação, os convites e a reiteração de que trata o
presente artigo serão efetivados no prazo de quarenta e oito horas estabelecido no § 4? do art. 3?, cabendo sejam respondidos
em três dias. Decorridos estes, o Presidente do lucra editará e
fará publicar nos dois dias subseqüentes o ato que lhe prevê o
parágrafo anterior.
Art. 5? A vistoria abrangerá especialmente o levantamento e o registro dos seguintes aspectos:
I - a utilidade do imóvel para o fim visado de reforma
agrária, suas características agronômicas, topográficas, climáticas, hídricas e viárias;
11 - a existência no imóvel de:
a) benfeitorias, inclusive culturas, florestas plantadas, pastagens artificiais e pastagens naturais sob tratamento técnico;
b) florestas ou matas nativas, e recursos naturais renováveis outros, identificados aqueles de indispensável preservação
ou conservação;
UI - a presença no imóvel de:
a) arrendatários, parceiros, e trabalhadores rurais assalariados, nele residentes;
b) outros ocupantes, inclusive os não autorizados.
Parágrafo único. No curso da vistoria a comissão colherá
do proprietário ou possuidor de área c'onfrontante, declaração
sobre serem acatadas ou contestadas as divisas do imóvel vistoriando.
Art. 6? A avaliação considerará principalmente:
I - a localização do imóvel, sua dimensão, a potencialidade de uso da terra;
11 - o estado de conservação das suas benfeitorias;
111 - a circunstância de existir ou não sobre o imóvel ocupação que o deprecie;
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IV obtidos:
a) de
b) de
c) do
d) de

o valor da terra rural nua na região, segundo dados
instituições oficiais, inclusive financeiras;
ofícios do registro de imóveis;
fisco municipal; e
outras fontes, se possíveL

§ I? Os dados a que se refere a alínea b do inciso IV deverão corresponder às cinco últimas vendas levadas a registro.

§ 2~ Conhecida durante a avaliação a existência de imóveis similares ao avaliando, com preços e condições mais favoráveis para o Poder Público, a comissão registrará o fato rninucientemente.

Art. 7? Realizadas a vistoria e a avaliação a comissão técnica produzirá o laudo respectivo.
§ I?
mente:

O laudo técnico circunstanciado conterá neceesaria-

I - relatório em que focalizados todos os elementos referidos nos arts. 5? e 6? bem assim outros relevantes recolhidos
pela comissão;
II
III

apreciação dos elementos objeto do item I;
conclusões e recomendações.

§ 2? Ao laudo poderão ser anexadas eventuais observacões sobre ele deduzidas pelas pessoas que mediante convite
acompanharam a vistoria e a avaliação.
§ 3? O laudo datado e assinado pela comissão e visado pelas pessoas a que se refere o § 2? será -apresentado ao Superintendente Estadual do lncra.
§ 4? A comissão técnica apresentará seu laudo e anexos
nos dez dias seguintes à publicação do ato pelo qual foi designada.

Art. 8? Recebido o laudo técnico, o Superintendente Estadual do Incra determinará sua inclusão nos autos respectivos,
manifestar-se-á netes e os remeterá ao Diretor de Recursos Fundiários da autarquia.
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§ I?

O Diretor de Recursos Fundiários:
I - consultará a direção central do Ibama sobre os imóveis rurais objeto do laudo e sua visada utilização;
11 - convidará os proprietários de tais imóveis para entendimento sobre as condições de aquisição destes segundo este
decreto, colhendo-lhes a final pronunciamento escrito e incluindo-o nos autos.
§ 2? Relativamente às aquisições sobre as quais se hajam
acertado o proprietário do imóvel e a Diretoria de Recursos
Fundiários do lncra o titular desta:

I - ouvirá a Procuradoria Jurídica que se deverá manifestar conclusivamente bem como, se necessário, outros órgãos
superiores da autarquia;
11 - anexará aos autos a resposta do lhama à consulta
prevista no § I?; e

UI - proferirá despacho fundamentado no qual incluidas:
a) a indicação do volume de títulos da dívida agrária e,
eventualmente, a de recursos outros a serem utilizados no caso,
como a da disponibilidade deles;
b) a justificativa referida no § 3? do art. I?, se necessário;
IV § 3?
Conselho
aquisição
gências.

enviará os autos ao Presidente do Incra.
O Presidente do lncra levará o caso à consideração do
de Diretores da autarquia, que deliberará sobre a
proposta, sendo-lhe possível a determinação de dili-

§ 4? A consulta ao Ibama ocorrerá nas vinte e quatro horas seguintes ao recebimento dos autos pelo Diretor de Recursos Fundiários do Incra, devendo ser respondida em três dias,
findos os quais o silêncio do Ibama configurará a sua nenhuma
oposição, no caso.
§ 5? As providências todas e a deliberação previstas neste
artigo efetuar-se-ão no prazo de oito dias.
o

Art. 9? Acatada pelo Conselho de Diretores do lncra a
aquisição proposta, sua deliberação será submetida à supervisão do Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Agrária.
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Parágrafo único. O Presidente do lucra, em vinte e quatro
horas, apresentará ao Ministro de Estado a deliberação da autarquia e os autos a esta concernentes.
Art. 10. O Ministro de Estado da Agricultura e Reforma
Agrária manifestar-se-á em despacho motivado sobre a matéria,
recomendando ou não a compra de imóvel rural consoante este
decreto, no caso.
§ I? O ato ministerial será exarado nos três dias seguintes
à apresentação objeto do parágrafo único do art. 9?
§ 2? O despacho do Ministro de Estado, e os autos respectivos deverão ser remetidos ao Presidente do lucra no dia àquele subseqüente.
Art. 11. Recomendada pelo Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Agrária a compra de imóvel rural, caberá ao
lucra efetivá-la nos termos do presente decreto.
Art. 12. O Presidente do lncra baixará e fará publicar portaria, em que indicados, relativamente à aquisição de cada imóvel rural:
I - os seus fundamentos legais e regulamentares, dentre
os quais a deliberação do Conselho de Diretores da autarquia e
o despacho recomendatório do Ministro de Estado;
II - os motivos determinantes da medida;
IH - o imóvel rural adquirendo, sua denominação, área e
localização, bem assim os respectivos matrícula e registro, como o ofício no qual efetivados;
IV
a concordância do proprietário rural, identificado este;
v
o preço e as condições de seu pagamento, acertados;
VI
a destinação a ser dada ao imóvel.
§ 1? Na portaria prevista neste artigo o Presidente do Inera determinará sejam adotadas as providências necessárias à
aquisição, como as de emissão de títulos da dívida agrária e
aviamento de minuta de escritura pública, bem assim a de empenho de despesa em dinheiro, quando necessária.
§ 2~ A portaria em referência deverá estar publicada no
Diário Oficiai da União no prazo de dois dias úteis, contado do
recebimento pelo Incra, da documentação objeto do § 2? do art.
10.
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§ 3? As providências às quais alude o § 1? serão ultimadas
nos cinco dias seguintes à publicação da portaria pertinente.
Art. 13. O preço da aquisição será pago em títulos da dívida agrária. com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis em parcelas iguais e sucessivas a partir do segundo ano de

sua emissão.
§ 1? Excepcionalmente e sob justificativa o preço poderá

ser pago parte em títulos da dívida agrária e parte em dinheiro,
esta sempre relativa a benfeitorias necessárias e úteis.
§ 2? Sendo o preço integralmente pago em títulos da dívida agrária, o resgate destes ocorrerá em dez anos.
§ 3? Incidente a exceção do § 1? o resgate dos títulos da
dívida agrária far-se-á:
I - em quinze anos, se o pagamento em dinheiro não exceder cinqüenta por cento do valor total das benfeitorias necessárias e úteis;
11 - em vinte anos, quando o pagamento em pecúnia ultrapassar cinqüenta por cento do valor total referido no item L
Art. 14. O disposto no artigo anterior será observado no
entendimento entre o lucra e o proprietário de imóvel rural, previsto no § E do art. 8?
Art. 15. Atendidas as disposições antecedentes poderá o
lucra efetivar a aquisição de imóvel rural mediante compra e
venda para fins de reforma agrária, disciplinada neste decreto.
§ I? A aquisição realizar-se-á sempre ad mensuram, conforme o Código Civil e terá como instrumento escritura pública.
§ 2? A escritura pública será lavrada com rigorosa observância das disposições legais e regulamentares aplicáveis, de
seu texto devendo constar relativamente ao vendedor que este:
I - transfere, no ato, ao Incra a posse do imóvel
permitindo-lhe o uso do bem para a destinação visada;
11 - se obriga a responder pela evicção de direito, na forma da lei, bem assim a manter o adquirente sempre a par e a
salvo de toda contestação ou dúvida futura;

IH - renuncia, se verificada diferença a maior na área do
imóvel, a qualquer pagamento pelo excesso;
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IV - se responsabiliza integralmente:
a) pelas obrigações trabalhistas resultantes de eventuais
vínculos empregatícios mantidos com os que trabalhem ou hajam trabalhado no imóvel sob aquisição;
b) por quaisquer outras reclamações de terceiros inclusive
aquelas relativas a indenizações por benfeitorias;
V - se compromete a pagar as taxas, as custas, os impostos e os demais emolumentos inerentes à sua lavratura.

Art. 16. A escritura pública de compra e venda:
I - corresponderá precisamente à minuta referida no § I?
do art. 12, a qual será:
ai elaborada em conjunto pela Procuradoria Jurídica e a
Diretoria de Recursos Fundiários do Incra;
b) submetida pelo Procurador-Geral da autarquia à aprovação de seu Presidente;

II - deverá ser assinada pelo Presidente do Incra ou por
expressa determinação deste, pelo seu Diretor de Recursos Fundiários.
§ I? Apresentada ao Presidente do Incra no prazo estabelecido no § 3? do art. 12 a minuta de escritura pública, aquela
autoridade sobre ela decidirá em vinte e quatro horas.
§ 2? A minuta aprovada será entregue de imediato ao Diretor de Recursos Fundiários do lucra, que diligenciará a lavratura do respectivo instrumento público em dois dias.

§ 3? A lavratura seguir-se-á a apresentação ao Registro de
Imóveis no prazo de cinco dias.

Art. 17. Lavrada a escritura pública de compra e venda, o
Presidente do Incra:
I - determinará as medidas necessárias à efetiva destinação do imóvel rural adquirido;

II - comunicará ao Ministro de Estado da Agricultura e
Reforma Agrária tal lavratura, bem assim as medidas ordenadas segundo o inciso I, enviando-lhe cópia do instrumento público.
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§ I? As providências previstas neste artigo dever-se-ão ultimar no dia subseqüente àquele em que celebrada a compra e
venda.
§ 2? A destinação do imóvel rural adquirido far-se-á nos
termos do Estatuto da Terra, especialmente de seus arts. 24 e
25.
Art. 18. O disposto no presente decreto há de ser observado sempre que o lucra vá adquirir por compra e venda, para
fins de reforma agrária, imóvel rural, pertença este a particular
ou a ente público.

§ l~ Em todo e qualquer caso a aqursrçao somente será
possível se necessária ao imperioso atendimento de situação de
manifesta e grave tensão social.
§ 2? A aquisição, na espécie, de imóvel público deverá ser
cogitada apenas quando inviável consumar-se para a visada utilização do bem, convênio entre o lucra e seu proprietário.

§ 3? Ressalvam-se, quando sob aquisição imóvel público,
as disposições deste decreto unicamente aplicáveis a bem e a
proprietário particulares.

Art. 19. Os prazos fixados neste decreto a autoridades e
servidores federais, máximos e improrrogáveis, terão seu descumprimento disciplinarmente sancionado nos termos da lei.
§ I? Ressalvar-se-ão do disposto no caput as situações de
força maior e caso fortuito, como outras a configurarem impedimento absoluto, desde que tempestivamente justificadas.
§ 2? As autoridades responsáveis pelo fiel cumprimento
do presente decreto deverão, sempre que possível, diligenciar a
redução de tais prazos, inclusive determinando se efetuem concomitantemente providências nele previstas.
Art. 20. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera
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DECRETO N? 237, DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Acrescenta inciso ao art. 2? do Decreto
n? 99.540(1), de 21 de setembro de 1990, que
instituiu a Comissão Coordenadora do Zo·
neamento Ecológico-Econômico do Território Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei n? 8.028, de 12 de abril
de 1990,
DECRETA:
Art. I? O art. 2? do Decreto n? 99.540, de 21 de setembro
de 1990, fica acrescido do seguinte inciso, remunerando-se os
demais:
«Art. 2?

I -

.

Ministério da Saúde;

........................................................ »
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra

DECRETO N? 238, DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Estoques de Cumbustíveis e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4? da Lei n? 8.176, de 8 de fevereiro de
1991,
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3093, set.lout. 1990.
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DECRETA:
Art. I? O Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis
(Sinec), instituído pela Lei n? 8.176 111, de 1991, tem por finalidade assegurar a normalidade do abastecimento nacional de petróleo, de seus combustíveis derivados, de álcool destinado para
fins carburantes e de outros combustíveis líquidos carburantes.
Art. 2? O Sinec compreenderá:
I - a Reserva Estratégica, destinada a assegurar o suprimento de petróleo bruto e de álcool para fins carburantes quando do surgimento de contingências que afetem de forma grave a
oferta interna ou externa desses produtos;

II - os Estoques de Operação, destinados a garantir a normalidade do abastecimento interno de combustíveis derivados
de petróleo. bem assim de álcool etílico, anidro e hidratado, e
outros combustíveis líquidos carburantes, em face de ocorrências
que ocasionarem interrupção nos fluxos de suprimento e escoamento dos referidos combustíveis.
§ I? OS produtos destinados à Reserva Estratégica serão
adquiridos e mantidos pela União e utilizados mediante prévia
autorização do Presidente da República, por proposta do Ministro da Infra-Estrutura.
§ 2? A Reserva Estratégica será regulada em ato do Ministro da Infra-Estrutura e os Estoques de Operação, em ato do
Diretor do Departamento Nacional de Combustíveis.

Art. 3? O Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, a ser encaminhado anualmente ao Congresso Nacional, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e compreenderá as metas e prioridades do Sinec, incluindo os recursos financeiros para a manutenção da Reserva Estratégica.
Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):88, jan./fev. 1991.
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Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário, em especial os parágrafos I? a 3? do art. 4? do Decreto n? 94.541 121, de I?
de julho de 1987.
Brasília, 24 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de
Santana

DECRETO N? 239, DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Altera alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, incisos I e lI, do Decreto-Lei n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Ficam alteradas para os percentuais constantes do
anexo as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente sobre os produtos nele relacionados, de acordo com
sua classificação na tabela de incidência aprovada pelo Decreto
n? 97.410 111, de 23 de dezembro de 1988.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.
Brasília, 24 de outubro de 1991; 170? da Independência
e 103? da República.

FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira

(2) Coleção das Leis. Brasília, (6):2, jul./set. 1987.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):735, out./dez. 1988.
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Anexo ao Decreto n:' 239, de 24 de outubro de 1991
Código NBM/SH
Alíquota

Posição e
Subposição

4408.90
4410
9401
9403

Item e

(%)

Sub item

02

6
8
10
10

DECRETO N? 240, DE 25 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a carga horária do ensino
fundamental e do ensino médio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 18 e 22 da Lei n? 5.692, de 11 de agosto
de 1971,
DECRETA:
Art. I? O planejamento curricular do ensino fundamental
e do ensino médio deverá garantir para cada aluno carga horária anual de, pelo menos, oitocentas horas-aula.
§ I? As horas-aula serão utilizadas para ministrar efetivamente os conteúdos programáticos estabelecidos nos planos curriculares, incluindo os processos de avaliação do rendimento escolar.
§ 2? Para efeito da carga horária estabelecida neste decreto, não se contará o tempo destinado a atividades extracurriculares.
Art. 2? Fica revogado o Decreto n? 13(11, de 23 de janeiro
de 1991.
(1)

Coleção das Leis. Brasília 183(1):267, jan./fev. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor a partir do ano letivo
de 1992.
Brasília, 25 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg

DECRETO N? 241, DE 25 DE OUTUBRO DE 1991
Promulga a Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repúblíca das Filipinas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República das Filipinas assinaram, em 29
de setembro de 1983, em Brasília, uma Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a referida
Convenção por meio do Decreto Legislativo n? 198, de I? de outubro de 1991; e
Considerando que a referida convenção entrou em vigor em
7 de outubro de 1991, na forma de seu artigo 28, inciso 2,

DECRETA:
Art. I? A Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República das Filipinas, apensa; por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como
nela se contém.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 25 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO

de 28.10.1991, págs. 23735 s 23739.

DECRETO N? 242, DE 25 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a transferência de bens,
haveres e contencioso judicial da Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), em liquidação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 23 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990,
DECRETA:

Art. I? Fica a Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Embrater), em liquidação, autorizada a
transferir à União, por intermédio do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, os seus direitos e créditos a receber e
os bens imóveis cuja alienação contrarie o interesse público.
Art. 2? Declarada, por. decreto, a extinção da Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater),
em liquidação, a União por força do disposto no art. 23 da Lei
n? 8.029 (1 ), de 12 de abril de 1990, a sucederá nas ações judiciais
em que for parte, sub-rogando-se nos direitos e respondendo pelas obrigações advenientes de sentença judicial.
(1) Coleçso das Leis. Brasília, 182(2, t.l):762, mar./abr. 1990.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 25 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

DECRETO N? 243, DE 28 DE OUTUBRO DE 1991
Altera o anexo ao Decreto n:' 186(1), de 9
de agosto de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 27, § 5?, da Lei n? 8.028, de 12 de
maio de 1990,
DECRETA:
Art. I? O anexo ao Decreto n? 186, de 9 de agosto de 1991,
passa a vigorar com a redação do anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de outubro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

(1) Coíecso das Leis. Brasilia, 183(4):1798. jul./ago. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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Anexo ao Decreto n:' 243, de 28 de outubro de 1991
a) Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento

Unidade

N? de Cargos/
Funções

3

Ministro

Divisão

Assessoria de ComunÍCação
Social

102.3

1
4
5
1
5

Chefe
Chefe

101.5

1
1

Chefe
Assessor
Chefe

3

Divisão

DAS

Assessor de Ministro
Assessor de Secretário
Executivo
Assessor Especial
Assessor
Assessor

3

Gabinete do Ministro

Denominação
Cargo/Função

102.3
102.4
102.2
102.1

101.2

101.4

102.3
101.2

Assessoria de Assuntos
Parlamentares

1
1

2

Divisão

Chefe
Assessor
Chefe

101.4
102.3
101.2

Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional

1

2
1
4

Coordenação-Geral

6

ie
8

Divisão
Serviço

Secretaria de Controle Interno
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria de Administração
Geral
Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

7
4
10
1
2
4
11
1

1
1
5
5

13
30
7

Procurador-Geral
Procurador-Geral Adjunto
Procurador-Chefe de
Gabinete
Assessor
Procurador-Coordenador
Procurador
Procurador Judicial
Assessor
Chefe
Chefe
Secretário
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe
Secretário
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.6

101.5
101.4
102.2
101.4
101.2
101.2

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

N? de Cargos/
Funções

Secretaria Especial de Política
Econômica
Coordenação-Geral
Divisão
Serviço
Coordenação

Secretaria Nacional de
Economia

Divisão
Serviço

Departamento de Comércio
Exterior
Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Indústria
e Comércio
Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de
Abastecimento e Preços

1
1
1

5
2

1
18
4
1
1
1

5
4
1
1
1

1
2
8

is
21

1
1
1
3
6

la
16

1
1
2

Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

Secretaria da Fazenda Nacional

Coordenação
Divisão
Serviço

3

s

31

3.
1
1
1

3
2
5
2

Denominação
Cargo/Função

Secretário Especial

DAS

Chefe de Gabinete
Coordenador-Geral
Chefe
Chefe
Coordenador

101.6
101.5
101.4
101.4
101.2
101.1
101.3

Assessor

102.1

Secretário N acional

Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Chefe
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1

Secretár-io Nacional
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

Secretário Adjunto
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Unidade

Departamento da Receita
Federal

N? de Cargos/
Funções

1
2

Assessoria
Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento do Tesouro

Nacional

Departamento do Patrimônio
da União
Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

101.5
101.4
101.2
102.1
101.4
102.1

Chefe
Assessor
Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Assessor
Coordenador-Geral

101.5
101.4
102.1
102.2
101.4

Coordenador
Assessor

101.3
102.1
101.2
101.1

10
10

10
Divisão
Serviço

Diretor
Diretor Adjunto

DAS

1
3
7
9
10
40
13

2
2
2

Coordenação-Geral
Coordenação

Denominação
Cargo/Função

34

10
1
1
1
1

Chefe
Chefe
Diretor
Diretor Adjunto
Assessor

101.3
101.2
101.1

101.5
101.4

102.2

7
5

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.2
101.1

1
1
1
3
1
3
1

Secretário Nacional
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.6
101.5
101.4
102.2
101.3
101.2
101.1

1
1
1
4
9
16

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.2
101.4
101.3
101.2
101.1

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor

101.5
101.4
102.2

5

101.4
101.3

Secretaria. Nacional de
Písneiamento

Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento Nacional de
Planejamento e A valiaçao
Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão
Serviço
Departamento de Orçamentos

da União

10
1
1
2
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Unidade

Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão
Serviço

Departamento de Assuntos
Internacionais
Coordenação-Geral
Coordenação
Divisão

Serviço
1.°, 2? e 3.° Conselhos de
Contribuintes

Escola de Admínístmçüo
Fazendária
Divisão
Unidades Descentralizadas
Departamento do Tesouro
Nacional
Delegacia Classe «A»
Delegacia Classe "B"
Delegacia Classe "C"
Divisão
Serviço
Departamento da Receita
Federal
Superintendência Regional
Delegacia
Delegacia
Inspetorias
Inspetorias
Inspetorias
Divisão
Serviço
Agência
Laboratório de Análise e
Ensaios
Departamento do Património
da União
Delegacia Classe "A"
Delegacia Classe «B»
Delegacia Classe "C"

N? de Cargos/
Funções

Denominação
Cargo/Função

DAS

17
23
28

Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
101.3

1
1
1
3
10
10
31

Diretor
Diretor Adjunto
Assessor
Coordenador-Geral
Coordenador
Chefe
Chefe

101.5
101.4
102.2
101.4

3
11
3

Presidente do Conselho
Presidente de Câmara
Secretário Executivo

101.4

1
2
4
8

Diretor-Geral
Assessor
Diretor Técnico
Chefe

10104
102.1

5

Deleg-ado
Delegado
Delegado
Assessor
Chefe
Chefe

101.4
101.3
101.2
102.1
101.2
101.1

Superintendente
Delegado
Delegado
Inspetor
Inspetor
Inspetor
Chefe
Chefe
Agente

101.4
101.3
101.2
101.3
101.2
101.1
101.2
101.1
101.1

3

Chefe

101.1

3

Delegado
Delegado
Delegado

101.4
101.3
101.2

5

10
9
4
31
18

10
17

65
5
10
10
98
144
44

6
13
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N? de Cargos/
Funções

Unidade

Divisão
Serviço

Chefe
Chefe

101.2
101.1

10

Chefe

101.2

Procurador Regional
Procurador Chefe
Subprocurador
Procurador
Chefe
Procurador Seccional
Chefe

101.4
101.3
101.2
101.2
101.2
101.2
101.1

5

Delegado

7
12

Delegado

101.4
101.3
101.2
102.2

5

Procuradoria
Subprocuradoria
Procuradoria
Divisão
Procuradoria Seccional
Serviço
Secretaria de Administração

DAS

44

39

Escola de Aamíntstreceo
Fazendária
Centro de Treinamento
Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional
Procuradoria Regional

Denominação
Cargo/Função

27
11
17

9
36
86

Geral

Delegacia Classe «A»
Delegacia Classe «B»
Delegacia Classe "C»

5
7
20

Divisão
Serviço

78

Delegado
Assessor
Assessor
Chefe
Chefe

102.1
101.2
101.1

b) Quadro Demonstrativo de Custos/Cargos
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Código
Cargo

Quantidade de
Cargos

DAS
101.6
101.5
101.4
101.3
101.2
101.1
102.4
102.3
102.2
102.1

198
683
626
1
8
38
58

Total

1.739

5

18

lO'

Valor Unitário
(Em c-s:

Valor Total
(Em Cr$)

600.613,56
505.136,58
423.817,92
349.681,50
291.689,40
235.488,00
423.817,92
349.681,50
291.689,40
235.488,00

3.003.067,80
9.092.458,44
44.077.063,68
69.236.937,00
199.223.860,20
147.415.488,00
423.817,92
2.797.452,00
11.084.197,20
13.658.304,00

500.012.646,24
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DECRETO N? 244. DE 28 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a liquidação das sociedades sob controle indireto da Uníüo, de que
trata a Lei n:' 8.029(l), de 12 de abril de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84. inciso IV. da Constituição. e tendo
em vista o disposto no artigo 23 da Lei n? 8.029. de 12 de abril
de 1990, e o artigo 215 da Lei n? 6.404. de 15 de dezembro de
1976,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizada a destinação. à sociedade detentora do respectivo controle acionário, dos ativos e direitos remanescentes da liquidação das entidades de que trata a Lei n?
8.029, de 12 de abril de 1990. quando referir-se a sociedades controladas indiretamente pela União, na forma da Lei n? 6.404(21,
de 15 de dezembro de 1976.
Art. 2? A sociedade que venha a receber os ativos e direitos remanescentes das entidades extintas, na forma prevista no
artigo anterior, responderá pelos créditos constituídos em favor
da União, decorrentes da assunção das obrigações das sociedades extintas, conforme o disposto no artigo 23 da Lei n? 8.029,
de 12 de abril de 1990.
Art. 3? Para os fins previstos neste decreto, caberá à sociedade detentora do respectivo controle acionário compor-se
com os eventuais acionistas minoritários das sociedades controladas em liquidação.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília. 28 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
João Eduardo Cerdeíra de
Santana
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):762, mar./abr. 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out./dez. 1976.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.

2423
DECRETO N? 245, DE 28 DE OUTUBRO DE 1991
Concede indulto, comuta penas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso XII, da Constituição, e considerando o advento do Natal,
DECRETA:
Art. 1? E concedido indulto aos condenados a penas privativas de liberdade não superiores a quatro anos, que cumprirem, com boa conduta prisional, até 25 de dezembro de 1991, um
terço da pena, se não reincidentes, ou metade. se reincidentes.
Parágrafo único. E igualmente concedido indulto aos condenados a penas superiores a quatro anos e:
I - que se encontrem em estado avançado de qualquer
doença grave ou de moléstia incurável e contagiosa. assim comprovado por laudo médico oficial, desde que com sua concordância;
II - que tenham completado sessenta anos de idade, hajam praticado o crime com menos de vinte e um anos, ou sejam
mães de filhos menores de quatorze anos, desde que, em qualquer das três hipóteses, hajam cumprido, até 25 de dezembro de
1991, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;
III - que tenham cumprido ininterruptamente quinze anos
da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes, desde que não tenham sido punidos por falta grave cometida nos últimos cinco anos e em idêntico período hajam demonstrado bom aproveitamento para o retorno ao convívio social.
Art. 2? Os condenados que até 25 de dezembro de 1991 hajam cumprido no mínimo um terço da pena, se não reincidentes,
ou metade, se reincidentes, e não preencham os requisitos do
parágrafo único, incisos I, II e III, do artigo anterior, terão comutadas suas penas privativas de liberdade da seguinte forma:
I - pena superior a quatro anos e até oito anos, redução
de um terço para os não reincidentes e um quarto para os reincidentes;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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11 - pena superior a oito anos e até vinte anos, redução
de um quarto para os não reincidentes e um quinto para os reincidentes;
IH - pena superior a vinte anos, redução de um quinto para os não reincidentes, e um sexto para os reincidentes;
Art. 3? O disposto nos artigos I? e 2? aplica-se ainda que a
sentença esteja em grau de recurso interposto pela defesa sem
prejuízo do respectivo julgamento pela instância superior; o recurso da acusação ao qual for negado provimento não impedirá
a concessão do benefício.
Art. 4? Para efeito de indulto ou comutação, somam-se as
penas que correspondam a infrações diversas.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no artigo 7~. o
presente decreto aplica-se à soma das penas das demais infrações.
Art. 5? Constituem também requisitos para que o condenado obtenha o indulto ou comutação de pena:
I - não ter sido beneficiado por graça, indulto, ou comutação nos dois anos anteriores à data da publicação deste decreto, se não reincidente, ou quatro anos se reincidente, ressalvada
a hipótese de concessão fundada no art. 4? do Decreto n?
98.389 111, de 13 de novembro de 1989;
II - haver participado, nos limites de suas possibilidades
pessoais e das condições do estabelecimento prisional, do processo de ressocialização, demonstrando comportamento satisfatório e bom desempenho no trabalho, durante a execução da pena;
III - quando beneficiado com a suspensão condicional da
pena, cumprida pelo menos a metade do respectivo prazo:
a) ter revelado condições pessoais favoráveis à sua permanência na comunidade;
b) ter observado as condições impostas e as penas restritivas de direitos, se for o caso;
c) não ter havido, no ano anterior, agravamento das condições, revogação e suspensão do benefício ou prorrogação do
período de prova;
(1) Coleção das Leis. Brasília, (6. t.2):3445, nov./dez. 1989.
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IV - ter conduta reveladora de condições pessoais que assegurem sua reinserção social, quando beneficiado pelo livramento condicional e estiver cumprindo as condições impostas
pela decisão que o concedeu, sem advertência ou agravamento
delas;
V - evidenciar, especialmente se condenado por crime
doloso cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, condições pessoais que façam pressumir que não voltará a delinqüir;
VI - ter reparado o dano causado pela infração penal, salvo se provar impossibilidade de fazê-lo.
Art. 6? Este decreto não beneficia os condenados por crimes tentados ou consumados, na forma dolosa:
I ~ de prática da tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas fins e de terrorismo (art. 2? da Lei n:' 8.072 121,
de 25.7.1990);
11 - por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o estado democrático;
III
de homicídio qualificado (art. 121, § 2?, do Código
Penal);
IV
de seqüestro e cárcere privado (art. 148 do Código
Penal}:
V
de roubo especialmente qualificado pelo resultado
da violência (art. 157, § 3?, do Código Penal);
VI - de extorsão qualificada e de extorsão mediante seqüestro (art. 158, § 2?, e art. 159 e seus parágrafos, do Código
Penal);
VII - de estupro simples e qualificado (art. 213 e art. 223,
caput e parágrafo único, do Código Penal);
VIII - de atentado violento ao pudor simples e qualificado
(art. 214 e art. 223, caput e parágrafo único, do Código Penal);
IX - epidemia de que resulte morte (art. 267, § 1?, do
Código, Penal);
V - envenenamento de água potával ou de substância
alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte ou lesão corpo-

(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2447, jul./ago. 1990.
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ral de natureza grave, simples e qualificado (art. 270 e art. 285
do Código Penal);
XI - praticados por funcionário público contra a administração em geral (arts. 312 a 327 do Código Penal);
XII
XIII
XIV
1956);

de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal);
referentes à prática de racismo;
de genocídio (Lei n? 2.889 131, de I? de outubro de

XV - praticados contra a criança e o adolescente (Lei n?
8.069 141, de 13 de julho de 1990).
Art. 7? Este decreto não abrange nem afeta as penas restritivas de direito ou as de multa aplicadas isolada ou cumulativamente.

Art. 8? As autoridades que custodiarem os condenados encaminharão ao Conselho Penitenciário, no prazo de quinze dias
contados da publicação deste decreto, a relação dos presos que
satisfaçam os requisitos necessários, acompanhada das peças e
informações circunstanciadas 80 bre a vida prisional, para os
fins do artigo 193 da Lei n? 7.210151, de 11 de julho de 1984; o
Conselho Penitenciário, no prazo de quinze dias, encaminhará a
relação recebida ao juiz da execução, acompanhada do parecer
obrigatório.
§ I? A provocação das providências deste artigo, no caso
do inciso I do parágrafo único do art. I?, caberá também a serviço médico oficial.
§ 2? A relação e as informações concernentes aos condenados em gozo de suspensão condicional da pena ou de livramento
condicional, deverão ser encaminhadas pela autoridade ou entidade incumbida da fiscalização do cumprimento das condições
do benefício ou da observação cautelar de proteção do liberado;
a falta de informações poderá ser suprida por outro documento
idõneo.
(3) Coleção das Leis. Rio de Janeiro (7):16. out./dez. 1956.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2379, jul./ago. 1990.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (5):68, jul./set. 1984.
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Art. 9~ Os órgãos centrais da administração penitenciária
preencherão, até 31 de janeiro de 1992, quadro de acordo com o
modelo anexo, encaminhando-o ao Departamento de Assuntos
Penitenciários da Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça do Ministério da Justiça.

Art. 10.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 28 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
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Anexo ao Decreto n? 245, de 28 de outubro de 1991
Beneficiados pelos Artigos

Motivos Determinantes da Condenação

Fem

Fem

Crimes Contra a Pessoa
homicídio simples
homicídio privilegiado
infanticídio
lesões corporais

outros
Crimes contra o Patrimônio

roubo simples
roubo Qualificado

furto simples
furto qualificado
estelionato
outros

Crimes Contra os Costumes
sedução

outros
Crimes Contra a Fé Pública
falsificação de moedas
outros

Outros crimes
contravenções

Total
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DECRETO N? 246, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demerceçeo administrativa da área indígena Cana Brava/Guajajara,
no Estado do Maranhão.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV do artigo 84, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19
de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (F'unai}, da área indígena Cana Brava/Guajajara, localizada no Município de Barra do Corda, no Estado do Maranhão, com superfície de 137.329,5429ha
(cento e trinta e sete mil, trezentos e vinte e nove hectares, cinqüenta e quatro ares e vinte e nove centiares) e perímetro de
188.498,53 metros (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito metros e cinqüenta e três centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte/Leste: Partindo do Marco 10, de COOrdenadas geográficas 05'27'53,184" e 45'49'10,409"WGr., segue
por uma linha reta com azimute e distância de 50'27'30,4" e
2.548,06 metros até o Marco 11, de coordenadas geográficas
05'27'00,445"8 e 45'48'06,486"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 60'53'25,4" e 2.118,11 metros
até o Marco 12 de coordenadas geográficas 05'26'26,969"8 e
45'47'06,308"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 45'54'25,2" e 1.212,86 metros até o Marco 13 de
coordenadas geográficas 05'25'59,524"8 e 45'46'37,968"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
55'03'03,6" e 1.251,81 metros até o Marco 14 de coordenadas
geográficas 05'25'36,215"8 e 45'46'04,597"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 49'01 '10, 7" e
13.000,32 metros até o Marco 16 de coordenadas geográficas
05'20'58,960"8 e 45'40'45,377"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 134'26'47,6" e 9.643,94 metros
até o Marco 17 (8AT-1l316l, de coordenadas geográficas
05'24'43,107"8 e 45'37'21,276"WGr.; daí, segue por uma linha
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reta, com azimute e distância de 134°29'09,3" e 27.754,43 metros
até o Marco 20, de coordenadas geográficas 05°35'13,038"8 e
45°26'18,955"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 136°15'11,5" e 2.234,92 metros, até o Marco O, de
coordenadas geográficas 05°36'15,890"8 e 45°25'40.215"WGr., situado na margem direita do Rio Mearim; daí, segue por uma Iinha reta, com azimute e distância de 116°01'39,9" e 18.265,95
metros, confrontando com o Projeto Integrado de Colonização
de Barra do Corda (Incra), até o Marco P-70 de coordenadas
geográficas 05°49'37,241"8 e 45°16'46,780"WGr., situado na margem esquerda do Rio Corda. Sul/Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo Rio Corda, a montante, com uma extensão de
41.079,54 metros, até o Marco 2 (8AT-11516), de coordenadas
geográficas 05°55'13,046"8 e 45°23'18,493"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 315°15'06,5" e
29.251,68 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas
05°43'55,930"8 e 45°34'27,557"WGr., situado na margem direita
do Rio Mearim; daí segue por uma linha reta com azimute e distância de 317°21'26,7" e 40.147,04 metros até o Marco lO, ponto
inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Exclui-se da área indígena a faixa territorial correspondente à linha de transmissão da Chesf - Companhia Hidrelétrica do São Francisco, conforme especificações contidas
no Decreto n? 84.471, de 11 de fevereiro de 1980.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 247, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administra ti"
va da terra indígena Vargem Alegre. no Estado da Bahia.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV do artigo 84, da Constituição, e tenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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do em vista o disposto nos arts. 19, § e e 26, parágrafo único,
alínea a, da Lei n:' 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da reserva indígena
Vargem Alegre, localizada no Município de Serra do Ramalho,
no Estado da Bahia, com superfície de 9S1,OS15ha (novecentos e
oitenta e um hectares, oito ares e quinze centiares) e perímetro
de 13.S10,OO metros (treze mil, oitocentos e dez metros).
Art. 2? A terra indígena de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: partindo do Marco 129 de coordenadas geográficas aproximadas 13°23'2S,7"S e 43°4S'OS,9"WGr.,
localizado no cruzamento das estradas perimetral do limite oeste do PEC/SR com a vicinal 19.6, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 103°17'19,1" e 205,962 metros, até o Marco 12S de coordenadas geográficas aproximadas 13°23'30,2"S e
43°48'02,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 103°17'15,6" e 205,973 metros, até o Marco 127 de coordenadas geográficas aproximadas 13°23'31,7"S e 43°47'55,6"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°17'14,4" e 205,913 metros, até o Marco 126 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'33,3"S e 43°47'48,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°17'14,5" e 205,943 metros, até o Marco 125 de coordenadas
geográficas aproximadas 13'23'34,8"S e 43°47'42,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°17'13,S" e 205,932 metros, até o Marco 124 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'36,3"S e 43'47'35,6"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°17'12,4" e 205,973 metros, até o Marco 123 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'37,S"S e 43°47'2S,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103'19'10,5" e 205,988 metros, até o Marco 122 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'39,3"S e 43°47'22,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°19'11,0" e 205,834 metros, até o Marco 121 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'40,8"S e 43°47'15,6"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
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103°19'10,9" e 206,003 metros, até o Marco 120 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'42,3"8 e 43°47'08,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°19'09,1" e 205,993 metros, até o Marco 119 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'43,8"8 e 43°47'02,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°19'08,6" e 205,974 metros, até o Marco 118 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'45,3"8 e 43°46'55,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de distância de
103°19'08,8" e 205,934 metros, até o Marco 117 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'46,9"8 e 43°46'48,8"WGr.; dai,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°19'07,8" e 205,964 metros, até o Marco 116 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'48,4"8 e 43°46'42,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°19'06,3" e 205,944 metros, até o Marco 115 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'49,9"8 e 43°46'35,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°19'04,9" e 205,964 metros, até o Marco 114 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'51,4"8 e 43°46'28,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°19'05,3" e 206,005 metros, até o Marco 113 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'52,9"8 e 43°46'22,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°19'03,7" e 205,994 metros, até o Marco 112 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'54,4"8 e 43°46'15,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°19'03,0" e 206,015 metros, até o Marco Ll I de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'55,9"8 e 43°46'08,8"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de distância de
103°40'18,3" e 203,783 metros, até o Marco 62 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°23'57,5"8 e 43°46'02,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
103°14'42,3" e 994,901 metros, até o Marco 61 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'04,7"8 e 43°45'30,0"WGr.; localizado no cruzamento da estrada vicinal 19.6 com o eixo principal
4, confrontando neste trecho do Marco 129 ao Marco 61 com a estrada vicinal 19.6. Leste: Do Marco 61, segue por uma linha reta com azimute e distância de 193°17'25,0" e 200,039 metros, até
o Marco 60 de coordenadas geográficas aproximadas 13°24'11,1"8 e
43°45'31,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e disCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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tância de 193°17'05,7" e 200,371 metros, até o Marco 59 de coordenadas geográficas aproximadas 13°24'17,4"8 e 43°45'33,0"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
193°17'06,8" e 200,401 metros, até o Marco 58 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'32,8"8 e 43°45'34,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
193°17'04,7" e 200,440 metros, até o Marco 57 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'30,1"8 e 43°45'36,0"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
193°17'05,7" e 200,410 metros, até o Marco 56 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'36,5"8 e 43°45'37,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
193°17'05,0" e 200,391 metros, até o Marco 55 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'42,8"8 e 43°45'39,0"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
193°17'05,0" e 200,430 metros, até o Marco 54 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'49,2"8 e 43°45'40,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
193°17'04,5" e 200,380 metros, até o Marco 53 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'55,6"8 e 43°45'42,0"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
193°17'04,5" e 200,410 metros, até o Marco 52 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°25'01,9"8 e 43°45'43,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de distância de
193°17'02,7" e .200,396 metros, até o Marco 51 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°25'08,3"8 e 43°45'45,0"WGr.; localizado no cruzamento
eixo principal com a estrada vicinal
19.8, confrontando neste trecho do Marco 61 ao Marco 51 com o
eixo principal 4. Sul: Do Marco 51, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 283°22'26,2" e 999,627 metros, até o
Marco 72 de coordenadas geográficas aproximadas 13°25'00,9"8 e
43°46'17,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 283°33'52,3" e 201,857 metros, até o Marco 73 de coordenadas geográficas aproximadas 13°24'59,4"8 e 43°46'23,9"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°24'23,7" e 205,835 metros, até o Marco 74 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'57,9"8 e 43°46'30,6"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°24'27,3" e 205,884 metros, até o Marco 75 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'56,3"8 e 43°46'37,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
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283°24'32,8" e 205,857 metros, até o Marco 76 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'54,8"8 e 43°46'43,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°24'34,9" e 205,834 metros, até o Marco 77 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'53,3"8 e 43°46'50,6"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°24'40,1" e 205,844 metros, até o Marco 78 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'51,8"8 e 43°46'57,2"Wgr.; daí segue por uma linha reta com azimute e distância de 283°24'43,5"
e 205,833 metros, até o Marco 79 de coordenadas geográficas
aproximadas 13°24'50,3"8 e 43°47'03,9"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 283°24'48,1" e 205,793
metros, até o Marco 80 de coordenadas geográficas aproximadas
13°24'48,7"8 e 43°47'10,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 283°24'50,8" e 205,833 metros até o
Marco 81 de coordenadas geográficas aproximadas 13°24'47,2"8
e 43°47'17,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 283°24'55,7" e 205,861 metros, até o Marco 82 de
coordenadas
geográficas
aproximadas
13°24'45,7"8
e
43°47'23,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 283°24'59,1" e 205,842 metros, até o Marco 83 de coordenadas geográficas aproximadas 13°24'44,~";; e 43°47'30,6"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°25'02,7" e 205,822 metros até o Marco 84 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'42,6"8 e 43°47'37,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°25'07,9" e 205,809 metros, até o Marco 85 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'41,1"8 e 43°47'43,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°25'11,5" e 205,872 metros, até o Marco 86 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'39,6"8 e 43°47'50,5"Wgr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°25'15,8" e 205,721 metros, até o Marco 87 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'38,1"8 e 43°47'57,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°25'18,6" e 205,872 metros, até o Marco 88 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'36,6"8
43°48'03,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°25'23,4" e 205,813 metros, até o Marco 89 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'35,0"8 e 43°48'10,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
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283°25'27,1" e 205,871 metros, até o Marco 90 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'33,5"S e 43°48'17,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
283°25'32,3" e 204,777 metros, até o Marco 91 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'32,0"S e 43°48'23,8"WGr.; localizado no cruzamento das estradas vicinal 19.8 com a perimetral
do limite oeste do PEC/SR, confrontando neste trecho do Marco 51 ao Marco 91 com a estrada vicinal 19.8. Oeste: Do Marco
91, segue por uma linha reta com azimute e distância de
13°11 '09,9" e 1.003,281 metros, até o Marco 92 de coordenadas
geográficas aproximadas 13°24'00,2"S e 43°48'16,3"WGr.; daí,
segue por uma linha reta Com azimute e distância de 13°21'15,9"
e 991,579 metros, até o Marco 129, início da descrição deste
perímetro, confrontando neste trecho do Marco 91 ao Marco 129
com a estrada perimetral do limite oeste do PEC/SR.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 248, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a âemerceçéo edminíetretiva da área indígena Parakanã, no Estado
do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Parakanã, localizada nos Municípios de Itupiranga, Jacundá e TucuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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ruí, no Estado do Pará, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 351.697,41ha
(trezentos e cinqüenta e um mil, seiscentos e noventa e sete hectares e quarenta e um ares) e perímetro de 267.359,89m (duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinqüenta e nove metros e
oitenta e nove centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco P-1 de coordenadas geográficas 04'37'45,82"8 e 50'21'59,68"WGr., situado na
margem direita do Rio Pacajazinho, segue por uma linha reta
com azimute de 62'06'37,1" e distância de 2.000,68 metros, até o
Marco 102 de coordenadas geográficas 04'37'15,29"8 e
50'21'02,32"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
62'02'50,5" e distância de 1.890,38 metros, até o Marco 104 de
coordenadas geográficas 04'36'46,38"8 e 50'20'08,15"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 61 °59'01,5" e distância
de 2.037,97 metros, até o Marco 106 de coordenadas geográficas 04'36'15,15"8 e 50'19'09,79"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 61 '55'24,2" e distância de 2.061,89 metros,
até o Marco 108 de coordenadas geográficas 04'35'43,69"8 e
50'18'lü,78"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
61'10'21,7" e distância de 1.968,62 metros, até o Marco 110 de
coordenadas geográficas 04'35'12,53"8 e 50'17'13,22"WGr., situado a 1.500 metros além de um igarapé sem denominação; daí,
seguir por uma linha reta com azimute de 62'27'35,7" e distância de 2.159,51 metros, até o Marco 112 de coordenadas geográficas 04'34'39,95"8 e 50'16'12,73"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 61 '49'37,4" e distância de 1.650,08 metros,
até o Marco 114 de coordenadas geográficas 04'34'14,53"8 e
50'15'25,56"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
61 '41'19,6" e distância de 2.179,98 metros, até o Marco 116 de
coordenadas geográficas 04'33'40,80"8 e 50'14'23,31"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 60'46'30,2" e distância
de 2.015,04 metros, até o Marco 118 de coordenadas geográficas
04'33'08,70"8 e 50.13'26,28"WGr., situado no início da elevação
de uma serra; daí, segue por uma linha reta com azimute de
60'43'33,3" e distância de 428,25 metros, até o Marco P-2 de
coordenadas geográficas 04'33'01,86"8 e 50'13'14,16"WGr., situado na encosta de uma serra, na cabeceira do Igarapé dos
Goianos; daí, segue pelo referido igarapé, no sentido jusante,
Col. Leis Rep_ Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set.!out. 1991.
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com extensão de 7.396,96 metros, até a sua foz do Rio Pucurur,
distante 80,00 metros do Marco 8AT-30.084 de coordenadas geográficas 04°35'02,47"8 e 50
daí, segue pelo Rio
Pucuruí, no sentido jusante, com uma extensão de 39.433,51 metros, até o Marco P-3 de coordenadas geográficas 04°25'57,87"8
e 49°55' 40,49"WGr., situado na margem direita do Rio Pucuruí,
na intersecção com a faixa de domínio da BR-230 (Rodovia
Transamazônica); daí, segue pelo lado direito da faixa de
domínio, direção Novo Repartimento-Marabá, com uma extensão de 31.503,98 metros, passando pelos seguintes marcos com
suas respectivas coordenadas geográficas; 304 (04°26'50,29"8 e
49°55'08,08"WGr.); 306 (04°27'44,01"8 e 49°54'38,47"WGr.); 308
(04°28'40,66"8 e 49°54'14,48"WGr.); 310 (04°29'04,31"8 e
49°53'21,48"WGr); 312 (04°29'49,98"8 e 49°52'45,81"WGr); 314
(04°30'29,92"8 e 49°51'58,13"WGr); 316 (04°30'37"68"8 e
49°50'56,60"WGr.); 318 (04°31'29,41"8 e 49°50'07,43"WGr); 320
(04°32'13,59"8 e 49°49'33,05"WGr); 322 (04°33'09,93"8 e
49°49'1l,60"WGr); 324 (04°34'05,81"8 e 49°48'37,02"WGr); 326
(04°34'53,61"8 e 49°47'50,60"WGr); 328 (04°35'31,21"8 e
49°47'04,67"WGr); 330 (04°36'12,97"8 e 49°46'17,67"WGr); 332
(04°37'14,98"8 e 49°46'1O,44"WGr), até o Marco 8AT P4 de coordenadas geográficas 04°38'49,80"8 e 49°46'02,24"WGr, situado
na margem direita do Rio Bacurí, na intersecção com a faixa de
domínio da BR-230 (Rodovia Transarnazônical, sentido Novo
Repartimento- Marabá. Leste: Daí, segue pelo Rio Bacuri no
sentido montante, com uma extensão de 21.228,15 metros, até o
Marco 8AT P-4 A de coordenadas geográficas 04°44'30,63"8 e
49°55'07,48"WGr., situado na foz de um igarapé sem denominação; daí, segue por uma linha reta com azimute de 193°13'54,8"
e distância de 1.756,60 metros, até o Marco 402 de coordenadas
geográficas 04°45'26,33"8 e 49°55'20,44" WGr.; dai, segue por
uma linha reta com azimute de 193°14'22,6" e distância de
2.002,76 metros, até o Marco 404 de coordenadas geográficas
04°46'29,83"8 e 49°55'35,23"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 193°14'36,9" e distância de 1.241,08 metros até o
Marco P-5 de coordenadas geográficas 04°47'09,18"8 e
49°55' 44,40"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215°01'52,9" e distância de 1.920,07 metros, até o Marco 502 de
coordenadas geográficas 04°48'00,44"8 e 49°56'20,09"Wgr; daí,
segue por uma linha' reta com azimute de 215°01 '59,0" e distância de 2.002,03 metros, até o Marco 504 de coordenadas geográfi009'59,08"WGr.;
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cas 04'48'53,87"8 e 49'56'57,32"WGr.; dai, segue por uma linha
reta com azimute de 215'02'08,7" e distância de 2.002,27 metros,
até o Marco 506 de coordenadas geográficas 04'49'47,31"8 e
49'57'34,55"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de
215'02'32,2" e distância de 2.002,47 metros, até o Marco 508 de
coordenadas geográficas 04'50'40,76"8 e 49'58'1l,79"WGr.; dai,
segue por uma linha reta com azimute de 215'01 '25,3" e distância de 494,90 metros, até o Marco P-5 A de coordenadas geográficas 04'50'53,97"8 e 49'58'20,99"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de 215'06' 47,0" e distância de 1.506.63 metros, até o Marco 510 de coordenadas geográficas 04'51 '34,14"8
e 49'58' 49,06"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute
de 215'06'20,1" e distância de 2.064,50 metros, até o Marco 512
de coordenadas geográficas 04'52'29,20"8 e 49°59'27,52"WGr.;
dai, segue por uma linha reta com azimute de 215'06'26,6" e distância de 2.048,41 metros, até o Marco 514 de coordenadas geográficas 04'53'23,82"8 e 50'OO'05,69"WGr.; dai, segue por uma
linha reta com azimute de 215'06'18,7" e distância de 1.103,29
metros, até o Marco P-6 de coordenadas geográficas
04°53'53,25"8 e 50'00'26,24" WGr., situado na margem esquerda
do Rio da Direita; dai, segue por uma linha reta com azimute de
222°24'32,9" com distância de 1.998,19 metros, até o Marco 602
de coordenadas geográficas 04'54'41,35"8 e 50'01'09,92" WGr.;
dai, segue por uma linha reta com azimute de 222'25'17,4" e distância de 1.999,13 metros, até o Marco 604 de coordenadas geográficas 04'55'29,47"8 e 50'01'53,64"WGr.; dai, segue por uma
linha reta com azimute de 222'26'44,8" e distância de 2.035,10
metros, até o Marco 606 de coordenadas geográficas
04'56'18,44"8 e 50'02'38,16"WGr.; dai, segue por uma linha reta
com azimute de 222°26'55,22" e distância de 1.975,91 metros, até o
Marco 608 de coordenadas geográficas 04°57'05,98"8 e
50'03'21,39"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de
222'30'58,0" e distância de 1.466,15 metros, até o Marco P-7 de
coordenadas geográficas 04'57'41,21"8 e 50 0 0 3 ' 5 3 , 5 1 " W G r . , situado próximo à margem direita do Grotão Paçoca, afluente da
margem direita do Rio da Direita; dai, segue por uma linha reta
com azimute de 148°58'53,4" e distância de 1.944,21 metros, até
o Marco 702 de coordenadas geográficas 04'58'35,42"8 e
50 0 0 3 ' 2 0 , 9 0 " W G r . ; dai, segue por uma linha reta com azimute de
148'59'36,3" e distância de 2.055,44 metros, até o Marco 704 de
coordenadas geográficas 04°59'32,74"8 e 50'02'46,44"WGr.; dai,
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segue por uma linha reta com azimute de 148'35'03,3" e distância de 2.024,43 metros, até o Marco 706 de coordenadas geográficas 05'00'28,95"8 e 50'02'12,00"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute 148'50'50,4" e distância de 1.968,20 metros, até
o Marco 708 de coordenadas geográficas 05'00'28,95"8 e
50'02'12,10"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
149'00'26,3" e distância de 2.036,50 metros, até o Marco 710 de
coordenadas geográficas 05'02'20,54"8 e 50'Ol'04,82"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 149'13'34,7" e distância de 1.891,26 metros, até o Marco P-8 de coordenadas geográficas 05'03'13,41"8 e 50'OO'33,31"WGr., situado a 28,00 metros da
margem esquerda do Rio do Meio e a 100,00 metros a montante
da foz do Igarapé Boa Esperança, afluente da margem direita
do Rio do Meio; daí, segue por uma linha reta com azimute de
214'27'10,7" e distância de 2.029,50 metros, até o Marco 802 de
coordenadas geográficas 05'04'07,96"8 e 50'01'10,52"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 214'26'56,4" e distância de 1.999,94 metros, até o Marco 804 de coordenadas geográficas 05'05'01,72"8 e 50'Ol'47,17"WGr., daí, segue por uma linha
reta com azimute de 214'29'52,1" e distância de 1.932,59 metros,
até o Marco 806 de coordenadas geográficas 05'05'53,64"8 e
50'02'22,64"WGr.,; dai, segue por uma linha reta com azimute
de 214'37'53,9" e distância de 2.018,08 metros, até o Marco 808
de coordenadas geográficas 05'06'47,76"8 e 50'02'59,81"WGr.;
dai, segue por uma linha reta com azimute de 214'40'45,0" e distância de 2.018,19 metros, até o Marco 810 de coordenadas geográficas 05'07'41,86"8 e 50'03'37' ,02"WGr.; dai, segue por uma
linha reta com azimute de 214'43'36,0" e distância de 1.898,41
metros, até o Marco 812 de coordenadas geográficas
05'08'32,72"8 e 50'04'12,07"WGr,; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 214'51'24,4" e distância de 2.260,30 metros, até
o Marco P-9 de coordenadas geográficas 05'09'33,18"8 e
50'04'53,94"WGr.; situado num divisor de águas próximo à cabeceira de um igarapé sem denominação. afluente da margem
direita do Rio do Meio. Sul: Daí, segue por uma linha reta com
azimute de 253'03'28,9" e distância de 2.547,12 metros até o
Marco P-9 a de coordenadas geográficas 05'09'57,46"8 e
50'06'13,04"WGr., situado próximo à cabeceira de um igarapé
sem denominação, afluente da margem esquerda da Grota Nova
Descoberta; daí, segue por uma linha reta com azimute de
253'04'14,4" e distância de 2.045,18 metros, até o Marco 902 de
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coordenadas geográficas 05'10'16,94"8 e 50'01'16,56"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 253'05'07,4" e distância de 1.994,84 metros, até o Marco 904 de coordenadas geográficas 05'10'35,93"8 e 50'08'18,53"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 253'04'49,6" e distância de 2.015,10 metros,
até o Marco 906 de coordenadas geográficas 05'10'55,11"8 e
50'09'21,12"RGR.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 253'06'00,3" e distância de 1.996,31 metros, até o Marco 908
de coordenadas geográficas 05'11'14,09"8 e 50'10'23,13"WGr.;
daí segue por uma linha reta com azimute de 253'04'46,0" e distância de 2.026,38 metros, até o Marco 910 de coordenadas geográficas 05'11'33,38"8 e 50'11'26,08"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 253'04'05,0" e distância de 1.432,65
metros, até o Marco P-10 de coordenadas geográficas
05'11'47,02"8 e 50'12'10,58"WGr.; situado a 170,00 metros da
margem direita de um igarapé sem denominação, afluente da
margem esquerda do Rio Cajazeira; daí, segue por uma linha reta com azimute de 304'10'45,2" e distância de 1.990,77 metros,
até o Marco 1002 de coordenadas geográficas 05'11'10,67"8 e
50 0 1 3 ' 0 4 , 1 2 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de
304'11'46,4" e distância de 1.997,07 metros, até o Marco 1004 de
coordenadas geográficas 05'10'34,18"8 e 50'13'57,82"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 304'12'20,2" e distância de 1.962,54 metros, até o Marco 1006 de coordenadas geográficas 05°09'58,32"8 e 50'14'50,58"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 304'12'43,9" e distância de 1.896,74 metros, até o Marco 1008 de coordenadas geográficas 05'09'23,65"8
e 50 0 1 5 ' 4 1 , 5 7 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 304°15'37,9" e distância de 808,68 metros, até o Marco P-11
de coordenadas geográficas 05°09'08,85"8 e 50'16'03,29"WGr.;
situado próximo da cabeceira de um igarapé sem denominação,
afluente da margem direita do Rio do Meio; daí segue por uma
linha reta com azimute de 304°11'32,0" e distância de 1.994,59
metros, até o Marco 1102 de coordenadas geográficas
05'08'32,31"8 e 50 0 1 6 ' 5 6 , 8 5 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 304'20'34" e distância de 1.996,64 metros, até o
Marco 1104 de coordenadas geográficas 05'01'55,69" 8 e
50 0 1 1 ' 5 0 , 4 4 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de
304°20'54,2" e distância de 1.993,16 metros até o Marco 1106 de
coordenadas geográficas 05'07'19,12"8 e 50 0 1 8 ' 4 3 , 9 3 " W G r . ; daí,
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cia de 1.995,19 metros, até o Marco 1108 de coordenadas geográficas 05°06'42,60"8 e 50 0 1 9 ' 3 7 , 5 1 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de 304°19'47,3" e distância de 2.002,11 metros, até o Marco 1110 de coordenadas geográficas 05°06'05,88"8
e 50 0 2 0 ' 3 1 , 3 5 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 304°23'17,7" e distância de 1.977,29 metros, até o Marco P-11
A de coordenadas geográficas 05°05'29,57"8 e 50°21 '24,28"WGr.,
situado na margem direita de um igarapé sem denominação,
afluente da margem direita do Rio de Meio; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 304°23'31,9" e distância de 2.002,37
metros, até o Marco 1112 de coordenadas geográficas
05°04'52,79"8 e 50 0 2 2 ' 1 7 , 9 8 " W G r . ; dí, segue por uma linha reta
com azimute de 304°23'16,0" e distância de 2.003,63 metros, até
o Marco 1114 de coordenadas geográficas 05°04'15,99"8 e
500 2 3 ' 1 1 , 7 2 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de
304°50'02,8" e distância de 1.982,24 metros, até o Marco 1116 de
coordenadas geográficas 05°03'39,16"8 e 50 0 2 4 ' 0 5 , 5 6 " W G r . , daí,
segue por uma linha reta com azimute de 303°51'24,4" e distância de 2.029,39 metros, até o Marco 1118 de coordenadas geográficas 05°03'02,39"8 e 5ü"24'59,35"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 304°17'56,1" e distância de 1.989,16 metros, até o Marco 1120 de coordenadas geográficas 05°02'25,94"8
e 50 0 2 5 ' 5 2 , 7 5 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 304°17'10,6" e distância de 807,90 metros, até o Marco P-12
de coordenadas geográficas 05°02'11,14"8 e 50 0 2 6 ' 1 4 , 4 4 " W G r . ;
situado a 400,00 metros da margem esquerda de um igarapé sem
denominação, afluente da margem direita do Rio do Meio. Oeste: Daí, segue por uma linha reta com azimute de 07°41 '11,8" e
distância de 1.999,71 metros, até o Marco 1202 de coordenadas
geográficas 05°01'06,59"8 e 50 0 2 6 ' 0 5 , 8 1 " W G r . ; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 07°39'28,6" e distância de
2.002,35 metros, até o Marco 1204 de coordenadas geográficas
05°00'01,96"8 e 50 0 2 5 ' 5 7 , 2 0 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 07°39'18,7" e distância de 1.855,70 metros, até o
Marco 1206 de coordenadas geográficas 04°59'02,05"8 e
50 0 2 5 ' 4 9 , 2 3 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de
07°37'16,0" e distância de 2.146,41 metros, até o Marco 1208 de
coordenadas geográficas 04°57'52,76"8 e 50 0 2 5 ' 4 0 , 0 4 " W G r . ; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 07°35'16,4" e distância
de 1.931,36 metros, até o Marco P-13 de coordenadas geográficas
04°56'50,41"8 e 50 0 2 5 ' 3 1 , 8 2 " W G r . ; situado na margem direita do
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Rio Pacajazinho; daí, segue pelo referido rio no sentido jusante,
com uma extensão de 38.286,94 metros até o Marco P-I, marco
inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarínho

DECRETO N? 249, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Sangradouro/Volta
Grande, no Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí), da área indigena Sangradouro/Volta Grande, localizada nos Municípios de General
Carneiro, Poxoréu e Novo São Joaquim, no Estado do Mato
Grosso, com superficie de 100.280,3969ha (cem mil e duzentos e
oitenta hectares, trinta e nove ares e sessenta e nove centiares)
e perímetro de 207.739,13m (duzentos e sete mil e setecentos e
trinta e nove metros e treze centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação. Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas 15°10'59,9"S e 53°52'41,8"WGr., situado na cabeceira do Córrego Buritizal, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 73°04'45,9" e 2.419,04 metros, até o Marco 2 de
coordenadas geográficas 15°1O'38,0"S e 53°51'21,0"WGr., situado na cabeceira de um córrego sem denominação; daí segue pelo
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referido córrego, no sentido jusante com uma extensão de
3.897,77 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas
15°10'28,3"8 e 53°49'31,9"WGr., situado na confluência com um
outro córrego sem denominação, daí segue pelo referido córrego no sentido jusante com uma extensão de 4.884,54 metros,
até o Marco 4 de coordenadas geográficas 15°10'53,0"8 e
53°47'12"WGr., situado na confluência com o Córrego Volta
Grande ou Matrinxã; daí, segue por este no sentido jusante,
com uma extensão de 25.875,92 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas 15°17'13,3"8 e 53°47'35,8"WGr., situado na
confluência com o Rio das Mortes, dai, segue por este no sentido jusante até o Ponto 6 de coordenadas geográficas aproxima-.
das 15°20'40"8 e 53°43'25"WGr., localizado na foz do Córrego Couro de Porco. Leste: Do ponto antes descrito, segue pelo citado córrego, a montante, margem esquerda. até o Ponto 7 de coordenadas geográficas aproximadas 15°42'35"8 e
53°45'43"WGr., localizado na sua mais alta cabeceira; dai, segue por linha reta, sentido sul, até o Ponto 8 de coordenadas
geográficas aproximadas 15°42'52"8 e 53°45'43"WGr., localizado na faixa de dominio da Rodovia BR 070. Sul: Do ponto antes
descrito, segue pela citada rodovia, sentido Leste/Oeste, com a
distância aproximada de 20 km, até o Ponto 9 de coordenadas
geográficas aproximadas 15°39'24"8 e 53°52'13"WGr., localizado no limite da propriedade da Missão Salesiana Sangradouro:
daí, segue pelo citado limite, cruzando o Córrego Mortandade e
ainda pelo limite da citada missão, até encontrar o Córrego Sangradouro Grande e por este, a jusante, margem direita, até o
Ponto 10 de coordenadas geográficas aproximadas 15°35'11"8 e
53°55'00"WGr., localizado na confluência com" Córrego das
Malas ou Malinhas; daí, segue por este, a montante, margem esquerda, até o Ponto 11 de coordenadas geográficas aproximadas
15°38'03"8 e 53°57'20"WGr., localizado na faixa de domínio da
Rodovia BR 070; daí, segue por esta, sentido Leste/Oeste, até o
Ponto 12 de coordenadas geográficas aproximadas 15°37'20"8 e
54°00'28"WGr., localizado na margem direita do Córrego Alminhas com a Rodovia BR 070. Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo Córrego Alminhas, a jusante, até sua foz no Rio das
Mortes no Ponto 13 de coordenadas geográficas aproximadas
15°15'40"8 e 53°53'53"WGr., daí, segue no sentido montante pelo Rio das Mortes até a foz do Córrego Buritizal, no Ponto 14 de
coordenadas geográficas 15°14'48,7"8 e 53°54'31,3"WGr., daí,
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segue pelo referido córrego no sentido montante por uma extensão de 13.841,49 metros, até o Marco 1, início da descrição do
perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
DECRETO N? 250, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Caarapó, no Estado do
Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista, o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa, promovida
pela Fundação Nacional do índio (Funai) da área indígena Caarapó, localizada no Município de Caarapó, Estado do Mato
Grosso do Sul, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena, com superfície de 3.594,4154ha (três mil,
quinhentos e noventa e quatro hectares, quarenta e um ares e
cinqüenta e quatro centiares) e perímetro de 25.741,603m (vinte e
cinco mil setecentos e quarenta e um metros e seiscentos e três
milímetros) .
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas aproximadas 22°34'51"S e 55°00'26"WGr., cravado
na divisa da Fazenda Coroados de Sebastião Rodrigues da Cunha seguindo na direção sudeste, com azimute de 92°40'00" e
distância de 452,330 metros, confrontando-se com a Fazenda
Coroados de Sebastião Rodrigues da Cunha, chega-se ao MarCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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co 2 de coordenadas geográficas aproximadas 22°34'52"8 e
55°00'1O"WGr., deste, seguindo na direção nordeste, com azimute de 87°22'02" e distância de 1.486,146 metros, confrontando-se
com a Fazenda Taquarassu de Sebastião de Almeida Prado e
Fazenda Conchita-Cuê de Roberto Diniz Junqueira, chega-se ao
Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas 22°34'49"8 e
54°59'18"WGr.; deste, seguindo na direção nordeste, com azimute de 87°21'11" e distância de 1.530,048 metros, confrontando-se
com a Fazenda Conchita-Cuê de Roberto Diniz Junqueira e terras de Alexandrino Marques, chega-se ao Marco 3-A situado
na margem da estrada municipal com coordenadas geográficas
aproximadas de 22°34'46"8 e 54°58'25"WGr.; deste, seguindo na
direção nordeste, com azimute de 87°40'58" e distância de 17,956
metros, separados pela estrada municipal. chega-se ao Marco
3-B de coordenadas geográficas aproximadas 22°34'46"8 e
54°58'24"WGr.; deste, seguindo na direção nordeste, com azimute de 87°11'44" e distância de 522,616 metros, confrontando-se com terras de Alexandrino Marques, chega-se ao Marco 4 de coordenadas geográficas aproximadas 22°34'45"8 e
54°58'06"WGr.; deste, seguindo na direção nordeste, com azimute de 87°11'21" e distância de 1.995,257 metros, confrontando-se
com terras de Alexandrino Marques, chega-se ao Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas 22°34'41"8 e 54°56'56"WGr.;
deste, seguindo na direção nordeste, com azimute de 87°06'29" e
distância de 1.555,433 metros, confrontando-se com terras de
Alexandrino Marques, chega-se ao Marco 6 de coordenadas geográficas aproximadas 22°34'37"8 e 54°56'02"WGr.; deste, seguindo na direção nordeste, com azimute de 87°09'54" e distância de 1.495,265 metros, confrontando-se com terras de Alexandrino Marques, Fazenda José Moço Orlandino Carneiro Gonçalves e Fazenda Novilho de Oswaldo Lara Leite Ribeiro, chega-se
ao Marco 7 de coordenadas geográficas aproximadas 22°34'34"8
e 54°55'10"WGr. Leste; Do marco anteriormente descrito, seguindo na direção sudeste, com azimute de 177°05'49" e distância de 1.660,755 metros, confrontando-se com a Fazenda Novilho
de Oswaldo Lara Leite Ribeiro, chega-se ao Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas 22°35'28"8 e 54°55'06"WGr.;
deste, seguindo na direção sudoeste, com azimute de 197°04'23"
e distância de 1.079,312 metros, confrontando-se com a Fazenda
Novilho de Oswaldo Lara Leite Ribeiro, chega-se ao Marco 9 de
coordenadas geográficas 22°36'02"8 e 54°55'16"WGr.; deste, seCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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guindo na direção sudoeste, com azimute de 250°11'05" e distãncia de 363,771 metros, confrontando-se com a Fazenda Novilho
de Oswaldo Lara Leite Ribeiro, chega-se ao Marco 10 de coordenadas geográficas aproximadas 22°36'06"S e 54°55'28"WGr.;
deste, seguindo na direção sudoeste, com azimute de 199°04'08"
e distância de 393,581 metros, confrontando-se com a Fazenda
Novilho de Oswaldo Lara Leite Ribeiro, chega-se ao Marco lO-A
situado na margem da Rodovia MS-42 de coordenadas geográficas aproximadas 22°36'18"S e 54°55'33"WGr.; deste, seguindo
na direção sudoeste, com azimute de 199°01'21" e distância de
30,969 metros, separados pela Rodovia MS-42, chega-se ao Marco lO-B de coordenadas geográficas aproximadas 22°36'19"S e
54°55'33"WGr.; deste, seguindo na direção sudoeste, com azimute de 199°04'28" e distância de 988,616 metros, confrontandose com a Fazenda Novilho de Oswaldo Lara Leite Ribeiro,
chega-se ao Marco 11 de coordenadas geográficas aproximadas
22°36'50"S e 54°55'44"WGr.. Sul: Do marco anteriormente descrito, seguindo na direção sudoeste, com azimute de 267°12'20"
e distância de 1.864,659 metros, confrontando-se com a Missão
Kaíowá, terras de Edson Vieira, Nelson Romero, Romero Ferreira Batista, Dornelio Vieira, Vaimar Ferreira e Fazenda Toca do Jacaré de Sérgio Dias Campos, chega-se ao Marco
12 de coordenadas geográficas aproximadas de 22°36'53"S e
54°56'49"WGr.; deste, seguindo na direção sudoeste, com azimute de 267°06' 41" e distância de 2.000,51 metros, confrontandose com a Fazenda Toca do Jacaré de Sérgio Dias Campos,
chega-se ao Marco 13 de coordenadas geográficas aproximadas
de 22°36'58"S e 54°57'59"WGr.; deste, seguindo na direção sudoeste, com azimute de 267°22'04" e distância de 2.140,158 metros, confrontando-se com a Fazenda Toca do Jacaré de Sérgio
Dias Campos e a, Fazenda Embu de Silvio Amaro Mendes,
chega-se ao Marco 14 de coordenadas geográficas aproximadas
22°37'02"S e 54 0 5 9 ' 1 4 " W G r . ; deste, seguindo na direção sudoeste com azimute de 267°05'51" e distância de 2.005,368 metros,
confrontando-se com a Fazenda Embu de Silvio Amaro Mendes
e Fazenda Santa Maria de Benedito Franco Penteado, chega-se
ao Marco 15 de coordenadas geográficas aproximadas
22°37'06"S e 55°00'24"WGr. Oeste: Do marco anteriormente descrito, seguindo-se na direção noroeste, com azimute de
367°16'02" e distância de 1.433,774 metros, confrontando-se com
a Fazenda Santa Maria de Benedito Franco Penteado, chega-se
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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ao Marco 16 de coordenadas geográficas 22'36'19"S e
55'OO'27"WGr.; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute de 357'31 '20" e distância de 1.238,504 metros, confrontando-se
com a Fazenda Santa Maria de Benedito Franco Penteado, terras de Milton Pedroso da Silva, chega-se ao Marco 17 de coordenadas geográficas aproximadas 22'35'39"S e 55'OO'29"WGr.;
deste, seguindo na direção nordeste, com azimute de 00'00'50" e
distância de 795,164 metros, confrontando-se com terras de Milton Pedroso da Silva, chega-se ao Marco 17-A situado na margem da Rodovia MS-42 de coordenadas geográficas aproximadas 22'35'13"S e 55'OO'30"WGr.; deste, seguindo na direção nordeste, com azimute de 12'16'34" e distância de 30,015 metros,
separados pela Rodovia MS-42, chega-se ao Marco 17-B de coordenadas geográficas aproximadas 22'35'12"S e 55'OO'29"WGr.;
deste, seguindo na direção nordeste, com azimute de 09'27'26" e
distância de 661,397 metros, confrontando-se com a Fazenda Coroados de Sebastião Rodrigues da Cunha, chega-se ao Marco 1,
marco inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 251, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indigena Apnrinâ Km-124 BR317, no Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da. Constituição, e tendo em.
vista o disposto no art. 19, § I?, 'da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena
Apurinã Km-124, BR-317, localizada nos Municípios de Boca do
Acre e Lábrea, Estado do Amazonas, caracterizada como de
ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de
42.197,6055ha (quarenta e dois mil, cento e noventa e sete hectares, sessenta ares e cinqüenta e cinco centiares) e perímetro de
109.866,70m (cento e nove mil, oitocentos e sessenta e seis metros e setenta centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MA-45 de coordenadas geográficas 09°14'12,68"8 e 67°21'31,06"WGr.; situado na
margem direita do Igarapé Inguti, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 88°59'49" e 214,12 metros, até o
Marco MA-46 de coordenadas geográficas 09°14'12,52"8 e
67°21'22,04"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 88°45'03" e 1.925,80 metros, até o Marco MA-47 de
coordenadas geográficas 09°14'10,87"8 e 67°20'20,97"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 89°25'07"
e 1.969,89 metros, até o Marco MA-48 de coordenadas geográficas 09°14'09,92"8 e 67°19'16,45"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 89°17'27" e 2.059,45 metros, até
o Marco MA-49 de coordenadas geográficas 09°14'08,77"8 e
67°18'09,99"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 91°26'24" e 2.027,41 metros, até o Marco M8-62 de
coordenadas geográficas 09°14'10,11"8 e 67°17'02,58"WGr.; localizado na margem da Rodovia BR-317; daí, segue cruzando-se a
citada rodovia, com azimute e distância de 92°04'42" e 99,96
metros, até o Marco M8-1 de coordenadas geográficas
09°14'10,22"8 e 67°16'59,31"WGr.; localizado na margem da Rodovia BR-317, daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 91°56'03" e 261,39 metros, até o Marco M8-2 de coordenadas 09°14'10,46"8 e 67°16'50,75"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distâncía de 91"59'15" e 1.726,79 metros, até o Marco M8-3, de coordenadas geográficas
09°14'12,14"8 e 67°15'54,21"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 92°12'51" e 226,91 metros, até o
Marco M8-4 de coordenadas geográficas 09°14'12,39"8 e
67°15'46,78"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 92°45'55" e 1.731,37 metros, até o Marco M8-5 de
coordenadas geográficas 09°14'14,83"8 e 67°14'50,11"WGr.; daí,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2l:2331-2791, set./out. 1991.
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segue por uma linha reta, com azimute e distância de 93°12,42"
e 508,83 metros, até o Marco M8-6 de coordenadas geográficas
09°14'15;67"8 e 67°14'33,47"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 93°35'21" e 1.572,94 metros, até o
Marco M8-7 de coordenadas geográficas 09°14'18,63"8 e
67°13'42,02"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 93°51'47" e 496,42 metros, até o Marco M8-8 de
coordenadas geográficas 09°14'19,64"8 e 67°13'25,79"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 93°29'26"
e 1.475,56 metros, até o Marco M8-9 de coordenadas geográficas
09°14'22,32"8 e 67°12'37,53"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 93°35'21" e 427,57 metros, até o.
Marco M8-10 de coordenadas geográficas 09°14'22,88"8 e
67°12'23,54"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 92°54'44" e 1.779,00 metros, até o Marco M8-11 de
coordenadas geográficas 09°14'25,53"8 e 67°11'25,32"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 93°54'27"
e 289,04 metros, até o Marco M8-12 de coordenadas geográficas
09°14'26,13"8 e 67°11'15,87"WGr.; localizado na margem direita
do Igarapé Descanso (confrontando-se nesse trecho descrito, do
Marco MA-45 ao Marco M8-12, com o seringal Entre Rios); daí,
segue pela margem direita do referido igarapé, a jusante, com
uma distância de 23.061,91 metros, até o Marco M8-14 de coordenadas geográficas 09°17'08,37"8 e 67°02'54,48"WGr.; localizado na confluência do Igarapé Descanso com o Rio Endimari.
Leste: Do marco antes descrito, segue pela margem esquerda do
Rio Endimari, a montante, com uma distância de 11.867,72
metros, até o Marco MD-7 de coordenadas geográficas
09°21'27,65"8 e 67°05'48,29"WGr.; localizado na margem esquerda do referido rio. Sul: Do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 263°43'03" e 133,18
metros, até o Marco MD-8 de coordenadas geográficas
09°21'28,15"8 e 67°05'52,61"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 264°14'18" e 2.381,49 metros, até
o Marco MD-9 de coordenadas geográficas 09°21'36,34"8 e
67°07'10,21"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 278°21 '17" e 562,57 metros, até o Marco MD-10 de
coordenadas geográficas 09°21'33,78"8 e 67°07'28,47"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 256°26'32"
e 350,53 metros, até o Marco MD-ll de coordenadas geográficas
09°21'36,51"8 e 67°0T39,62"WGr.; daí, segue por uma linha reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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ta, com azimute e di st ânci a de 239°00'37" e 1.737,26 me t ros, até
o Marco MO-12 d e coordena das geográficas 09°22 '05,88"8 e
67°08'28,26"WGr.; d ai, segue po r uma linha re ta, com azimute e
distânci a de 266°49' 31" e 76,54 met ros, até O Marco MO-1 3 de
coordenadas geográfi cas 09°22 '06,03"8 e 67°08'30.77 "WGr.; dai.
segue p or uma linha re t a , com azimut e e distância de 192°26'45"
e 2.405, 54 metros, at é o Marco MO-l4 de coo rde na das geográficas 09°23'22,57"8 e 67°08 ' 47,35" WG r .; dai, segue por uma linha
reta, com azim ute e d is t ânci a de 281°44'07" e 1.219,68 metros,
até o M arco MO-15 de coo r dena das ge ográficas 09°23'14,70"8 e
67°09' 26,53"WGr.; da í, segue por uma linha reta , com az im ute e
di stância de 281°45'33" e 326,44 me t ros , at é o Marco MO ·16 de
coo rdenadas geográficas 09°23'12,59"8 e 67°09'37 ,01" WGr .; dai,
segue por uma linha reta, com a zimute e d istância de 282°02' 23"
e 1.821,74 me t r os, até o Marco MO -17 de coo rde nadas geogr áficas 09°23'00,52"8 e 67°10' 35,46" WG r .; dai, segue por uma linha
reta, com azim ut e e distância de 281°47'25" e 245,67 metros , até
o Marco MO-18 de coor denadas geogr áficas 09°22'58,93"8 e
67°1O'43,31"WGr.; dai, segue por uma linha re ta, com a zimute e
d istân cia de 281°19' 09" e 1.843,99 metro s , até o Marco MO-19 de
coordenadas geográficas 09°22' 47,50"8 e 67°11'42,74" WG r. ; dai,
segue po r uma linha reta, com az imute e d ist ân cia de 281°28' 52"
e 265,93 met ros, at é o Marco MO·20 de coordenadas geográfica s
09°22'45,78"8 e 67°11'51 ,22" WGr.; d ai, s egu e por uma linha reta, com azimute e d istância de 281°21'18" e 2.156,35 metros , até
o Marco MO- 21 de coo rdenadas geográficas 09°22'32,31" 8 e
67°13'00,58"WGr.; dai, segue por um a linha reta, com azim ute e
distância de 281"19' 09" e 540,49 metros, até o Marco MO·22 de
coordenad as geo gr áfica s 09°22' 28,94"8 e 67°13'17 ,96"WGr.; daí,
segue por uma linha re ta, com azim ute e di stância de 281°53'12"
e 1.198,29 me t ros , até o Marco MO-56 de coo rdenadas geográfica s 09°22' 21,10"8 e 67°13'56,43" WG r .; d aí, segue por uma li nh a
reta , com az im ute e di st ância de 264°40' 37" e 151,05 metros , até
o Marco MO-55 de coo r denadas geog ráficas 09°22'2 1,58" 8 e
67°14' 01,36"WG r .; dai, segue p or uma lin ha ret a , com az im ute e
di s t ânci a de 223°39' 25" e 240,54 metros , até O Marco MO ·23 de
coordenadas geog ráficas 09°22'27,28"8 e 67°14'06,77" WGr. ; da i,
segue por uma linha reta, com az imut e e d istânci a de 223°55'05"
e 180,65 me t ro s , até o Marco MO·24 de coordenadas geó gr áficas
09°22'31.53"8 e 67°14'lO,85"WGr.; dai, segue por uma linha reta, com az im ute e di stância de 224°13'27" e 397.76 metros. até o
Co!. Leis Rep. Fed . Brasil . Brasília , 183(5. t .2);2331-2791. set.lout. 1991.
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Marco MD-54 de coordenadas geográficas 09°22'40,85"8 e
67°14'19,90" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 282°33'32" e 349,00 metros, até o Marco MD-53 de
coordenadas geográficas 09°22'38,44"8 e 67°14'31,07"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 311 °59'17"
e 1.301,21 metros, até o Marco MD-25 de coordenadas geográficas 09°22'10,26"8 e 67°15'02,91"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 311°09'38" e 294,92 metros, até
o Marco MD-26 de coordenadas geográficas 09°22'04,98"8 e
67°15'10,22" WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 311 °20' 40" e 966,38 metros, até o Marco MD-52 de
coordenadas geográficas 09°21'43,31"8 e 67°15'34,11"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 273°08'46"
e 188,35 metros, até o Marco MD-51 de coordenadas geográficas
09°21'43,01"8 e 67°15'40,28"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 247°05'14" e 267,13 metros, até o
Marco MD-50 de coordenadas geográficas 09°21'46,43"8 e
67°15'48,32"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 268°08'15" e 592,87 metros, até o Marco MD-27 de
coordenadas geográficas 09"21 '40,52"8 e 67°16'06,82"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 303°16'32"
e 257,71 metros, até o Marco MD-28 de coordenadas geográficas
09°21'35,95"8 e 67°16'13,90"WGr.; localizado na margem da Rodovia BR~317, daí, cruza-se a citada rodovia, com azimute e distância de 293°42'57" e 107,19 metros, até o Marco MA-29 de
coordenadas geográficas 09°21'34,56"8 e 67°16'17,12"WGr.; localizado na margem da Rodovia ER-317 daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 295°38'58" e 2.374,31 metros,
até o Marco MA-30 de coordenadas geográficas 09°21'01,45"8 e
67°17'27,43"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 214°16'43" e 1.536,15 metros, até o Marco MA-31 de
coordenadas geográficas 09°21'42,90"8 e 67°17'55,58"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 284°45'52"
e 2.077,57 metros, até o Marco MA-32 de coordenadas geográficas 09°21'26,98"8 e 67°19'01,50"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 285°06'04" e 2.338,76 metros,
até o Marco MA-33 de coordenadas geográficas 09°21'06,50"8 e
67°20'15,59"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 335°26'06" e 1.709,01 metros, até r Marco MA-34 de
coordenadas geográficas 09°20'16,02"8 e 67°20'39,11"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 260°23'22'
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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e 2.635,08 metros, até o Marco MA-35 de coordenadas geográficas 09°20'30,72"8 e 67°20'04,15"WGr., (confrontando nesse trecho descrito, do Marco MD-07 ao Marco MA-35, com a Fazenda
Paraná de Romulo Bonalune). Oeste: Do marco antes descrito,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 327°38'29"
e 1.396,53 metros, até o Marco MA-36 de coordenadas geográficas 09°19'52,44"8 e 67°22'28,83"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 25°17'34" e 2.205,90 metros, até
o Marco MA-37 de coordenadas geográficas 09°18'47,38"8 e
67°21'58,24"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 302°51'09" e 594,79 metros, até o Marco MA-57 de
coordenadas geográficas 09°18'36,95"8 e 67°22'14,67"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 271°21 '37"
e 368,79 metros, até o Marco MA-58 de coordenadas geográficas
09°18'36,73"8 e 67°22'26,75"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 301"57'21" e 580,55 metros, até o
Marco MA-59 de coordenadas geográficas 09°18'26,80"8 e
67°22'42,94"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 350°08'11" e 384,64 metros, até o Marco MA-60 de
coordenadas geográficas 09°18'14,47"8 e 67°22'45,15"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, Com azimute e distância de 330°56'38"
e 184,89 metros, até o Marco MA-38 de coordenadas geográficas
09°18'09,23"8 e 67°22'48,12"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 33°03'42" e 1.491,41 metros, até o
Marco MA-39 de coordenadas geográficas 09°17'28,42"8 e
67°22'21,65"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 127°18'23" e 1.483,44 metros, até o Marco MA-40 de
coordenadas geográficas 09°17'57,51"8 e 67°21'42,85"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 176°39'00"
e 274,75 metros, até o Marco MA-61 de coordenadas geográficas
09°18'06,43"8 e 67°21'42,28"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 157°10'57" e 154,64 metros, até o
Marco MA-41 de coordenadas geográficas 09°18'21,86"8 e
67°20'48,14"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 102°01'56" e 1.625,83 metros, até o Marco MA-42 de
coordenadas geográficas 09°18'21,86"8 e 67°20'48,14"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de 99°05'30"
e 167,51 metros, até o Marco MA-43 de coordenadas geográficas
09°18'22,69"8 e 67°20'42,71" localizado na margem direita do
Igarapé Inguti, (confrontando-se nesse trecho descrito do Marco
MA-35 ao Marco MA-43, com a Fazenda Paraná de Romulo BoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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nalune}; daí, segue pela margem direita do citado Igarapé, a jusante, com uma distância de 10.000,23 metros, até o Marco MA45, inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 252, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demerceçeo administrativa da área indígena Faxina1, no Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos artigos 19, § I", e 32; da Lei n? 6.001, de 19
de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Faxinal, localizada no Município de Cândido de Abreu, no Estado
do Paraná, com superfície de 2.043,89,48ha (dois mil e quarenta
e três hectares, oitenta e nove ares e quarenta e oito centiares) e
perímetro de 17.917,62m (dezessete mil e novecentos e dezessete
metros e sessenta e dois centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem
a seguinte delimitação: Norte: Partindo do marco Ml
de coordenadas geográficas aproximadas 24°37'20,131"S e
51°16'42,800"WGr., situado próximo a rodovia que liga a Cidade
de Candido de Abreu a Ponta Grossa; daí segue, com os seguintes azimutes e distâncias: 79°00'23,66" e 256,53m, 77°29'35,72" e
136,77m, 66°58'28,82" e 252,57m, até o ponto denominado L03
de coordenadas geográficas aproximadas 24°37'14,409"S e
51°16'20, 789"WGr., situado em uma estrada carroçável. Daí
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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segue com os seguintes azimutes e distâncias: 117°35'56,17"
e 151,59m, 126°17'42,31" e ?l,80m, 81°48'43,28" e 301,94m,
95°27'11,63" e 151,27m, 125°35'12,80" e 181,74m, 66°43'41,21" e
97,096m até o Marco M2 de coordenadas geográficas aproximadas 24°37'19,388"8 e 51°15'49,569"WGr., situado na margem esquerda do Rio Faxina!. Leste: Do ponto antes descrito, segue
pela mesma margem esquerda do Rio Faxina1, sentido jusante,
numa distância aproximada de 5.409,13rn, até encontrar o marco
M3 de coordenadas geográficas aproximadas 24°39'11,896"8 e
51°15'0I,160"WGr.; dai segue com azimute de 217°29'09,32" e
distância de 1.213,59m, até o Marco M4 de coordenadas geográficas aproximadas 24°39'43,158"8 e 51°15'27,520"WGr.; daí
segue com azimute de 225°34'35,9" e distância de 2.106,09m
até o Marco M5 de coordenadas geográficas aproximadas
24°40'31,010"8 e 51°16'21,094"WGr.; Sul: Do marco antes descrito, segue com azimute de 288°00'54,5" e distância de 961,41m até
o Marco M6 de coordenadas geográficas aproximadas
24°40'21,283"8 e 51°16'53,634"WGr.; daí segue com azimute
de 320°39'03,3" e distância de 2.550,67m até o Marco M7
de coordenadas geográficas aproximadas 24°39'17,027"8 e
51°17'50,985"WGr .. Oeste: Do marco antes descrito, segue com
azimute de 27°23'54,7" e distância de 936,02m até o Marco M8,
de coordenadas geográficas aproximadas 24°39'17,027"8 e
5JOI7'35,611"WGr.; daí segue com azimute de 28°07'04,7" e distância de 3.139,37m passando pelo Ponto L54 até o Marco Ml
início desta descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 253, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Apurinã do Igarapé
Tauamirim, no Estado do Amazonas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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o PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Apurínã do Igarapé Tauamirim, localizada no Município de Tapauá,
Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 96.456,5072ha (noventa e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e seis hectares, cinqüenta ares e setenta e dois centiares) e perímetro de
170.622,62m (cento e setenta mil, seiscentos e vinte e dois metros e sessenta e dois centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MD-1 de coordenadas geográficas 05°31'12,9"8 e 63°04'14,9"WGr.; localizado na
margem direito do Igarapé Cachorro na confrontação com áreas
ocupadas, segue por uma linha reta com azimute de 71°52'27" e
distância de 579,00 metros, até o Marco MD-2 de coordenadas
geográficas 05°31'07,0"8 e 63°03'57,0"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 71°52'29" e distância de 2.037,15 metros, até o Marco MD·3 de coordenadas geográficas 05°30'46,4"8
e 63°02'54,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta: com azimute
de 71°52'29" e distância de 2.060,76 metros, até o Marco MD-4
de coordenadas geográficas 05°30'25'5"8 e 63°0l'50,4"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 71°52'28" e distância de 2.128,62 metros, até o Marco MB-5 de coordenadas
geográficas 05°30'04,0"8 e 63°00'44,7"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 71°51'51" e distância de 92,55 metros,
até o Marco MG-l de coordenadas geográficas 05°30'03,0"8 e
63°00'41,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
71°52'32" e distância de 1.861,28 metros, até o Marco MB-6 de
coordenadas geográficas 05°29'44,2"8 e 62°59'44,3"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 71 °52'34" e distância
de 1.946,07 metros, até o Marco MB-7 de coordenadas geográficas 05°29'24,5"8 e 62°58'44,2"WGr.; daí, segue por uma linha
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. -l991.
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reta com azimute de 71°54'14" e distância de 2.282,25 metros,
até o Marco MB-8 de coordenadas geográficas 05°29'01,4"8 e
62°57'33,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
71°55'08" e distância de 2.116,74 metros, até o Marco MB-9 de
coordenadas geográficas 05°28'40,0"8 e 62°56'28,3"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 71°42'11" e distância
de 2.035,00 metros, até o Marco MB-10 de coordenadas geográficas 05°28'19,2"8 e 62°55'25,5"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 72°17'12" e distância de 5.383,63 metros,
até o Marco MB-ll de coordenadas geográficas 05°27'25,8"8 e
62°52'38,9"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé Pupunha. Leste: Daí, segue pelo referido igarapé no sentido jusante com uma extensão de 18.717,29 metros, até o Marco MB-12 de
coordenadas geográficas 05°33'59,8"8 e 62°55'57,4"WGr., localizado na margem esquerda do referido igarapé; daí. segue por
uma linha reta com azimute de 96°40'48" e distância de 2.002,91
metros, até o Marco MB-13 de coordenadas geográficas
05°34'07,3"8 e 62°54'52,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 97"08'39" e distância de 2.092,00 metros, até o
Marco MB-14 de coordenadas geográficas 05°34'15,8"8 e
62°53'45,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
99°27'25" e distância de 3.675,01 metros, até o Marco MG-360 de
coordenadas geográficas 05°34'35,4"8 e 62°51'47,4"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 100°55'40" e distância
de 166,64 metros, até o Marco MB-15 de coordenadas geográficas 05°34'36,5"8 e 62°51'42,1"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé Picolé; daí, segue pelo referido igarapé no
sentido jusante com uma extensão de 19.169,71 metros, até o
Marco MB-16 de coordenadas geográficas 05°41'03,8"8 e
62°53'28,3"WGr., localizado na margem esquerda do referido
igarapé; daí, segue por uma linha reta com azimute de
180°53'58" e distância de 174,42 metros, até o Marco MG-531 de
coordenadas geográficas 05°41'09,5"8 e 62°53'28,4"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 180°29' 45" e distância
de 1.982,21 metros, até o Marco MB-17 de coordenadas geográficas 05°42'14,1"8 e 62°53'28,9"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 179°27'54" e distância de 2.270,62 metros,
até o Marco MB-18 de coordenadas geográficas 05°43'28,0"8 e
62°53'28,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
182°38'04" e distância de 4.012,47 metros, até o Marco MB-19 de
coordenadas geográficas 05°45'38,5"8 e 62°53'34,2"WGr., localiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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zado na margem esquerda do Igarapé Marrecas; daí, segue pelo
referido Igarapé no sentido jusante com uma extensão de
11.421,68 metros, até o Marco MB-20 de coordenadas geográficas
05°49'46,4"8 e 62°52'27,0"WGr., localizado na mergem esquerda
do referido igarapé; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 173°05'54" e distância de 165,81 metros, até o Marco MG-665
de coordenadas geográficas 05°49'51,8"8 e 62°55'26,4"WGr., daí,
segue por uma linha reta com azimute de 173°08'09" e distância
de 1.885,74 metros, até o Marco MB-21 de coordenadas geográficas 05°50'52,8"8 e 62°55'19,3"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 173°24'55" e distância de 1.972,87 metros,
até o Marco MB-22 de coordenadas geográficas 05°51'56,6"8 e
62°55'1l,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
175°10'28" e distância de 2.492,89 metros, até o Marco MB-23 de
coordenadas geográficas 05°53'17,5"8 e 62°55'04,8"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 177°26'04" e distância
de 779,30 metros, até o Marco MB-24 de coordenadas geográficas 05°53'42,8"8 e 62°55'03,7"WGr., localizado na margem esquerda de um igarapé. 8ul: Daí, segue pelo referido igarapé no
sentido jusante com uma extensão de 3.583,40 metros, até o
Marco MB-25 de coordenadas geográficas 05°53'09,4"8 e
62°56'36,I"WGr., localizado na margem esquerda do referido
igarapé; daí, segue por uma linha reta com azimute de
295°54'17" e distância de 3.986,46 metros, até o Marco MD-25 de
coordenadas geográficas 05°52'12,7"8 e 62°58'32,7"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 290°25'21" e distância
de 1.170,90 metros, até o Marco MD-26 de coordenadas geográficas 05°51'59,4"8 e 62°59'08,4"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 291"21 '09" e distância de 1.914,23 metros,
até o Marco MD-27 de coordenadas geográficas 05°51'36,7"8 e
63°00'06,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
291°03'58" e distância de 2.252,04 metros, até o Marco MD-28 de
coordenadas geográficas 05°51'10,4"8 e 63°0l'14,7"WGr.; daí.segue por uma linha reta com azimute de 314°33'58" e distância de
1.316,46 metros, até o Marco MD-29 de coordenadas geográficas
05°50'40,3"8 e 63°01'45,3"WGr., localizado na margem direita
do Igarapé 8aba; daí, segue pelo referido igarapé no sentido jusante com uma extensão de 20.058,64 metros, até o Marco MD30 de coordenadas geográficas 05°47'28,1"8 e 63°08'32,9"WGr.;
localizado na margem direita do referido igarapé. Oeste: Daí,
segue por uma linha reta com azimute de 359°44'36" e distância
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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de 237,96 metros, até o Marco MG-301 de coordenadas geográficas 05°47'20,4"8 e 63°08'32,9"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 359°35'53" e distância de 1.042,81 metros
até o Marco MD-31 de coordenadas geográficas 05°46'46,4"8 e
6W08'33,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
359°41'52" e distância de 2.076,41 metros até o Marco MD-32 de
coordenadas geográficas 05°45'38,8"8 e 63°08'33,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 359°35'16" e distância
de 2.031,03 metros, até o Marco MD-33 de coordenadas geográficas 05°44'32,7"8 e 63°08'34,0"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 359°16'25" e distância de 2.097,02 metros,
até o Marco MD-34 de coordenadas geográficas 05°43'24,4"8 e
63°08'34,8"WGr.; daí, segue, por uma linha reta com azimute de
359°16' 45" e distância de 2.002,00 metros, até o Marco MD-35 de
coordenadas geográficas 05°42'19,2"8 e 63°08'35,6"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de 359°16' 47" e distância de
2.012,01 metros, até o Marco MD-36 de coordenadas geográficas
05°41'13,7"8 e 63°08'36,4"WGr.; dai, segue por uma linha reta
com azimute de 359°16'48" e distância de 1.922,76 metros, até o
Marco MD-37 de coordenadas geográficas 05°40'1l,0"8 e
63°08'37,2"WGr.; localizado na margem direita do Igarapé Cachorro; daí, segue pelo referido igarapé no sentido jusante com
uma extensão de 27.413,87 metros, até o Marco MD-1, início da
descriçâo deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 254, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Mamoadate, no Estado
do Acre.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Const.ituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena Mamoadate, localizada nos Municípios de Assis Brasil e 8ena Madureira, no Estado do Acre, caracterizada como de ocupação
tradicional e permanente indígena, tendo a superfície de
313.646,8663ha (trezentos e treze mil, seiscentos e quarenta e
seis hectares, oitenta e seis ares e sessenta e três centiares) e
perímetro de 335.998,78m (trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e oito metros e setenta e oito centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 11 de coordenadas
geográficas 10'30'26,87"8 e 70'37'15,18"WGr., localizado na
fronteira Brasil/Peru, daí segue com azimute 78'36'06,8" com
distância de 338,17 metros, até a Estaca EL-785 de coordenadas
geográficas 10'30'24,75"8 e 70'37'04,27"WGr., localizada na
margem direita do Igarapé Puma jalí: daí segue pelo referido
igarapé no sentido jusante com uma extensão de 9.970,09 metros, até a confluência com um igarapé sem denominação, Estaca 725 de coordenadas geográficas 10'27'27,47"8 e
70'34'46,00"WGr.; daí segue pelo igarapé sem denominação, no
sentido montante até sua cabeceira, Marco 9 de coordenadas
geográficas 10'31'23,85"8 e 70'31'22,98"WGr.; daí segue por
uma linha reta com azimute de 114'39'13,3" com distância de
1.020,56 metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas
10'31'37,85"8 e 70'30'52,54"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé Chandle Chá, daí segue pelo referido igarapé no
sentido jusante com uma extensão de 31.027,18 metros, até a
confluência com um igarapé sem denominação, Estaca 327 de
coordenadas geográficas 10'30'22,59"8 e 70'22'35,17"WGr.; daí
segue pelo igarapé sem denominação no sentido montante com
uma extensão 3.973,84 metros, até o Marco 7 de coordenadas
geográficas 10'31'57,76"8 e 70'21'43,50"WGr., localizado na
margem direita do referido igarapé; daí segue por uma linha re~ ta com azimute de 122'33'25,8" com distância de 368,97 metros,
até o Marco 6 de coordenadas geográficas 10'32'04,27"8 e
70'21'33,30"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de
122'20'51,W' com distância de 2.008,10 metros, até o Marco 5 de
coordenadas geográficas 10'32'39,48"8 e 70'20'38,07"WGr.; daí
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segue por uma linha reta com azimute de 122'32'50,2" com distância de 1.999,04 metros até o Marco 4 de coordenadas geográficas 10'33'14,72"8 e 70'19'42,79"WGr.; dai segue por uma linha
reta com azimute de 122'33'16,9" com distância de 1.993,21 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas 10'33'49,86"8 e
70'18'47,66"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Riozinho; daí segue pelo referido igarapé no sentido jusante com
uma extensâo de 77.028,18 metros, até o Marco 58 de coordenadas geográficas 10'24'38,36"8 e 69'48'31,85"WGr., localizado na
margem direita do referido igarapé e na confrontação com o Seringal Novo Brasil. Leste: Daí segue por uma linha reta com
azimute de 191'02'58,7" com distância de 1.111,65 metros, até o
Marco 57 de coordenadas geográficas 10'25'13,86"8 e
69'48'38,94"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de
187'45'33,4" com distância de 1.924,73 metros, até o Marco 56 de
coordenadas geográficas 10'26'15,92"8 e 69'48'47,65"WGr.; daí
segue por uma linha reta com azimute de 189'18'03,2" com distância de 2.069,70 metros, até o Marco 55 de coordenadas geográficas 10'27'22,39"8 e 69'48'58,83"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de 189'29'00,2" com distância de 1.913,54
metros, até o Marco 54 de coordenadas geográficas
10'28'23,81"8 e 69'49'09,36"WGr.; daí segue por uma linha reta
com azimute de 189'53'26,4" com distância de 1.863,34 metros,
até o Marco 53 de coordenadas geográficas 10'29'23,54"8 e
69'49'20,04"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de
187'26'51,5" com distância de 2.027,64 metros, até o Marco 52 de
coordenadas geográficas 10'30'28,98"8 e 69'49'28,86"WGr., localizado na margem esquerda do Rio laco e na confrontação com
Seringal Novo Brasil; daí segue pelo referido rio no sentido
montante com uma extensão de 5.891,50 metros, até a confluência do Igarapé Mamoadate, ponto de coordenadas geográficas
10'32'29,16"8 e 69'50'59,83"WGr.; daí segue pelo Igarapé Mamoadate com uma extensão de 52.839,38 metros, até o Marco 26
de coordenadas geográficas 10°44'55,52"8 e 70 0 0 3 ' 1 3 , 2 6 " W G r . ;
localizado na margem esquerda do referido igarapé. Sul: Daí segue por uma linha reta com azimute de 261'59' 44,3" com distância de 1.246,51 metros, até o Marco 25 de coordenadas geográficas 10°45'01,03"8 e 70'03'53,91"WGr.; daí segue por uma linha
reta com azimute de 261°59'50,0" com distância de 2.127,43 metros, até o Marco 24 de coordenadas geográficas 10'45'10,43"8 e
70'05'03,30"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de
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261'59'39,3" com <1istância de 1.842,62 metros, até o Marco 23 de
coordenadas geográficas 10'45'18,58"8 e 70'06'03,40"WGr.; daí
segue por uma linha reta com azimute de 261'59'48,1" com distância de 2.000,35 metros, até o Marco 22 de coordenadas geográficas 10'45'27,41"8 e 70'07'08,64"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de 261'59'34,1" com distância de 1.998,23
metros, até o Marco 8AT-1 de coordenadas geográficas
10'45'36,23"8 e 70'08'13,82"WGr., localizado próximo a um córrego, daí segue por uma linha reta com azimute de 209'59'15,8"
com distância de 1.985,68 metros, até o Marco 27 de coordenadas geográficas 10'46'32,10"8 e 70'08'46,70"WGr.; daí segue por
uma linha reta com azimute de 209'59'18,4" com distância de
1.997..30 metros, até o Marco 28 de coordenadas geográficas'
10'47'28,29"8 e 70'09'19,79"WGr.; daí segue por uma linha reta
com azimute de 209'59'13,8" com distância de 2.055,03 metros,
até o Marco 29 de coordenadas geográficas 10'48'26,10"8 e
70'09'53,83"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de
209'58'22,3" com distância de 1.118,85 metros, até o Marco 30 de
coordenadas geográficas 10'48'59,50"8 e 70'10'13,48"WGr.; daí
segue por uma linha reta com azimute de 249'58'27,5" e com
distância de 1.981,76 metros, até o Marco 31 de coordenadas
geográficas 10'49'21,35"8 e 70'11 '14,87"WGr.; daí segue por
uma linha reta com azimute de 249'58'09,2" com distância de
1.977,61 metros, até o Marco 32 de coordenadas geográficas
10'49'43,16"8 e 70 0 1 2 ' 1 6 , 1 4 " W G r . ; daí segue por uma linha reta
com azimute de 249°57' ,55,0" COm distância de 1.983,22 metros,
até o Marco 33 de coordenadas geográficas 10'50'05,04"8 e
70'13'17,58"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de
249'57'37,6" com distância de 1.985,50 metros, até o Marco 34 de
coordenadas geográficas 10'50'26,94"8 e 70'14'19,09"WGr.; daí
segue por uma linha reta com azimute de 249'57'08,8" com distância de 1.995,97 metros, até o Marco 35 de coordenadas geográficas 10'50'48,96"8 e 70 0 1 5 ' 2 0 , 9 2 " W G r . ; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 249'56'09,0" com distância de 1.988,11
metros, até o Marco 36 de coordenadas geográficas
10'51'91"8 e 70 0 1 6 ' 2 2 , 5 1 " W G r . ; daí segue por uma linha reta
com azimute de 249'55'51,8" com distância de 2.515,51 metros,
até o Marco 37 de coordenadas geográficas 1<R51 '38,69"8 e
70'17'40,43"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de
321'01'58,7" com distância de 271,09 metros, até o Marco 38 de
coordenadas geográficas 10°51'31,80"8 e 70 0 1 7 ' 4 6 , 0 2 " W G r . ; siCoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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tuado na margem direita de um igarapé sem denominação,
afluente do Igarapé Buenos Aires; daí segue pelo referido igarapé no sentido jusante com uma extensão de 7.140,47 metros, até
a sua confluência com o Igarapé Buenos Aires, Marco 39 de
coordenadas geográficas 10°50'08,12"8 e 70 0 2 0 ' 4 0 , 3 4 " W G r . ; daí
segue pelo Igarapé Buenos Aires no sentido montante, com uma
extensâo de 22.709,73 metros, até a sua cabeceira, Marco 40 de
coordenadas geográficas 10°54'43,13"8 e 70 0 2 8 ' 5 7 , 1 7 " W G r . ; daí
segue por uma linha reta com azimute de 205°09'47,7" com distância de 570,87 metros, até a Estaca ED-502 de coordenadas
geográficas 10°54'59,91"8 e 70 0 2 9 ' 0 5 , 2 4 " W G r . ; daí segue por
uma linha reta com azimute de 251°06'32,0" com distância de
2.386,64 metros, até a Estaca JD-ll1 de coordenadas geográficas
10°55'24,69"8 e 70 0 3 0 ' 1 9 , 7 4 " W G r . , localizada na cabeceira de
um igarapé sem denominação; daí segue pelo igarapé no sentido
jusante, com uma extensão de 3.001,21 metros, até a sua confluência com o Rio Acre, Marco 42 de coordenadas geográficas
10°56'52,66"8 e 70 0 3 0 ' 0 8 , 9 3 " W G r . , limite internacional Brasil/Peru; daí segue pelo referido rio no sentido montante,
com uma extensão de 3.583,83 metros, até a sua cabeceira,
Estaca JD-1 de coordenadas geográficas 10°55'51,87"8 e
70 0 3 1 ' 4 5 , 9 7 " W G r . ; daí segue por uma linha reta com azimute de
189°21 '03,7" com distância de 419,65 metros, até o Marco 3 de
coordenadas geográficas 10°56'05,33"8 e 70 0 3 1 ' 4 8 , 2 8 " W G r . ,
(marco de fronteira Brasil/Peru); daí segue por uma linha reta
com azimute de 233°42'06,2" com distância de 12.267,37 metros,
até o Marco 4 de coordenadas geográficas 11°00'00,00"8 e
70 0 3 7 ' 1 5 , 1 8 " W G r . , localizado na intersecção do Paralelo de
11°00'00,0"8 com meridiano da nascente principal do Rio Chambuyaco, afluente da margem direita do Rio Purus. Oeste: Daí
segue pela fronteira com azimute de 359°41'30,6" com distância
de 9.872,86 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas
10°54'38,68"8 e 70 0 3 7 ' 1 5 , 1 8 " W G r . ; daí segue pela fronteira, com
azimute de 359°41'39,8" com distância de 9.872,81 metros,
até o Marco 6 de coordenadas geográficas 10°49'17,36"8 e
70 0 3 7 ' 1 5 , 1 8 " W G r . ; daí segue pela fronteira com azimute de
359°41'44,6" com distância de 1.144,85 metros, até o Marco 4 de
coordenadas geográficas 10°48'40,10"8 e 70 0 3 7 ' 1 5 , 1 8 " W G r . , localizado na margem direita do Igarapé 8anta Amélia, afluente do
Igarapé Abysmo; daí segue por uma linha reta com azimute de
359°41 '50,1" com distância de 10.654,71 metros, até o Marco 8 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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coordenadas geográficas 10°42'53,33"8 e 70
daí
segue por uma linha reta com azimute de 359°41'57,2" com distância de 5.280,4 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas 10°40'01,47"8 e 70 0 3 7 ' 1 5 , 1 8 " W G r . ; daí segue por uma linha
reta, com azimute de 359°42'02,9" com distância de 7.581,17 metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas 10°35'54,73"8 e
70 0 3 7 ' 1 5 , 1 8 " W G r . ; daí segue por uma linha reta com azimute de
359°42'11,2" com distância de 10.073,57 metros, até o Marco 11,
marco inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi037'15,18"WGr.;

cação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e'
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho

DECRETO N? 255, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Kaxinawá do Rio Jordão, no Estado do Acre.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituiçâo, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituiçâo Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do indio (Funai) da área indígena Kaxinawá do Rio .Iordão, localizada no Município de Tarauacá,
Estado do Acre, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena.vcom superfície de 87.293,7981ha (oitenta e
sete mil, duzentos e noventa e três hectares, setenta e nove ares
e oitenta e um centiares) e perímetro de 216.344,99m (duzentos e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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dezesseis mil, trezentos e quarenta e quatro metros e noventa e
nove centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MP-82 de coordenadas geográficas 09°16'10,5"8 e 72°04'19,8"WGr., localizado na
margem esquerda do Igarapé Bonfim, segue por este a jusante
com uma distância de 3.173,20 metros, até a sua confluência
com o Rio .Iordão, na Estaca P-1210 de coordenadas geográficas
09°17'14,2"8 e 72°03'18,1"WGr.; daí segue pelo referido rio a
jusante com uma distância de 6.590,37 metros, até a confluência
com o Igarapé Batista, no Marco MF-O de coordenadas geográficas 09°16'15,4"8 e 72°02'03,5"WGr.; daí segue pelo referido igarapé a montante, com uma distância de 13.374,44 metros, até a
confluência com um igarapé sem denominação, no Marco MP~l
de coordenadas geográficas 09°21'19,3"8 e 72°00'48,1"WGr., localizado na confrontação com o seringal Empersa. Leste: Do
marco antes decrito, segue pelo divisor de águas do Rio Tarauacá com o Rio .Iordão, por várias retas e distâncias, passando
pelos seguintes marcos com as suas respectivas coordenadas
geográficas: MP-2 (9°22'22,8"8 e 72°Ql'Ol,5"WGr.), MP-3
(09°23'03,9"8 e 72°01'27,O"WGr.j, MP-4 (09°23' 41,6"8 e
(72°Ql'48,l"WGr.), MP-5 (09°24'33,5"8 e 72°01'49,8"WGr.I, MP-6
(09°25'01'7"8 e 72°02'16,9"WGr.), MP-7 (09°25'56,5"8 e
72°02'17,0"WGr.), MP-8 (09°26'45,5"8 e 72°Ql'49,7"WGr.). MP9 (09°27'39,4"8 e 72'Ol'32,8"WGr.j, MP-lO (09°27'48,0"8 e
72°Ql'58,6"WGr.), MP-ll (09°28'37,7"8 e 72°02'30,3"WGr.), MP12 (09°29'02,8"8 e 72°02'59,l"WGr.), MP-13 (09°29'48,1"8 e
72°03'09,1"WGr.j, MP-l4 (09°30'39,7"8 e 72°03'28,7"WGr.), MP15 (09°31'13,6"8 e 72°03'24,9"WGr.I, MP-16 (09°32'15,0"8 e
72°03'12,7"WGr.), MP-17 (09°32'57,8"8 e 72°02'52,3"WGr.), MP18 (09°34'06,4"8 e 72°03'07,6"WGr.j, MP-19 (09°34'45,1"8 e
72°03'40,9"WGr.), MP-20 (09°35'28,9"8 e 72°04'10,0"WGr.), MP21 (09°35'58,7"8 e 72°04'50,8"WGr.), MP-22 (09°37'05,1"8 e
72°05'07,9"WGr.l, MP-23 (09°38'12,4"8 e 72°05'48,9"WGr.), MP24 (09°39'17,0"8 e 72°05'44,6"WGr.I, MP-25 (09°40'36,8"8 e
72°06'01,0"WGr.j, MP-26 (09°41'43,6"8 e 72°06'30,0"WGr.l, MP27 (09°41'48,3"8 e 72°05'58,4"WGr.), MP-28 (09°42'30,6"8 e
72°05'14,5"WGr.), MP-29 (09°43'55,2"8 e 72°06'01,6"WGr.), M-30
(09°44'40, 7"8 e 72°05'13,3"WGr.), MP-31 (09°45'22,6"8 e
72°06'13,9"WGr.), MP-32 (09°46'08,7"8 e 72°07'04,8"WGr.), MPcei. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.21:2331-2791. set./out. 1991.
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33 (09°46'31,9"S e 72°07'48,3"WGr,), M-34 (09°47'29,5"S e
72007'55,3"WGr.), MP-35 (09°48'08,9"8 e 72°08'22,4"WGr.). MP36 (09°48'34,6"S e 72°08'37,5"WGr.). até o Marco M-37 de coordenadas geográficas 09°48'39,2"8 e 72°08'33,9"WGr., localizado
na divisa' internacional Brasil e Peru. Sul: Do marco antes descrito, segue pelo limite internacional, no sentido noroeste, com
uma distância de 25.185,00 metros, até o Marco M-38 de coordenadas geográficas 09°41'32,7"8 e 72°14'25,0"WGr. Oeste: Do
marco antes descrito, segue pelo divisor de águas, com várias
retas e distâncias, passando pelos seguintes marcos com as
suas respectivas coordenadas geográficas: MP-39 (09°41'30,1"8
e 72°14'28,6"WGr.), MP-40 (09°40'30,4"8 e 72°14'02,9"WGr.).
MP-41 (09°39'43,7"8 e 72°13'16,3"WGr.), MP-42 (09°38'57,2"8 e
72013'10,3"WGr.), MP-43 (09°38'14,3"8 e 72°13'23,9"WGr.), MP44 (09°37'49,1"8 e 72°14'02,7"WGr.), MP-45 (09°37'30,8"8 e
72013'04,5"WGr.), MP-46 (09°37'25,5"8 e 72°12'26,6"WGr.). MP47 (09°36'53,8"S e 72°11'35,6"WGr.). MP-48 (09°36'10,5"8 e
72012'06,I"WGr.), MP-49 (09°35'22,8"8 e 72°11'46,O"WGr.), MP50 (09°34'23,4"S e 72°11'40,7"WGr.), MP-51 (09°33'50,3"8 e
72012'28,4"WGr), MP-52 (09°32'52,0"8 e 72°12'29,8"WGr.), MP53 (09°31'53,5"S e 72°12'04,7"WGr.), Mp·54 (09°30'43,1"8 e
72012'27,5"WGr.), MP-55 (09°30'05,7"8 e 72°12'24,5"WGr.). MP56 (09°29'07,6"S e 72°12'35,5"WGr.), MP-57 (09°28'39,6"8 e
72012'55,I"WGr.), MP-58 (09°28'22,6"8 e 72°13'31,6"WGr.), MP59 (09°28'37,I"S e 72°14'33,I"WGr.), MP-60 (09°27'57,9"8 e
72015'0l,4"WGr.), MP-61 (09°27'18,6"8 e 72°15'02,2"WGr.I, MP-62
(09026'22,4"S e 72°14'53,4"WGr.), MP-63 (09°25'22,2"8 e
72014'58,I"WGr.), MP-64 (09°25'25,4"8 72°13'29,7"WGr.), MP-65
(09°24'50,6"8 e 72°13'06,O"WGr.), MP-66 (09°24'20,0"8 e
72013'12,9"WGr.), MP-67 (09°23'53,1"8 e 72°12'26,3"WGr.), MP68 (09°23'32,I"S e 72°11'55,5"WGr.,), MP-69 (09°23'16,5"8 e
72010'53,3"WGr.), MP-70 (09°23'13,1"8 e 72°10'06,9"WGr.), MP71 (09°22'56,4"S e 72°09'17,7"WGr.), MP-72 (09°22'02,7"8 e
72009'28,2"WGr.), MP-73 (09°21'01,8"S e 72°09'04,9"WGr.), MP74 (09°20'34,1"8 e 72°08'25,9"WGr.), MP-75 (09°19'50,6"8 e
72007'36,0"WGr.), MP-76 (09°19'20,8"8 e 72°07'1l,4"WGr.), MP77 (09°18'43,5"8 e 72°06'43,6"WGr.), MP-78 (09°18'24,4"8 e
72006'02,4"WGr.), MP-79 (09°17'26,6"8 e 72°05'43,2"WGr.), MP80 (09°16'33,8"8 e 72°05'19,9"WGr.), MP-81 (09°15'41,1"8 e
72 004'58,8"WGr., até o Marco MP-82, inicial desta descrição pe-

rimétrica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 256, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação eâminietretiva da área indígena Pacaas Novas, no Estado de Rondônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena Pacaas
Novas, localizada no Município de Guajará-Mirim, Estado de
Rondônia, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 279.906,3833ha (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e seis hectares, trinta e oito ares e
trinta e três centiares) e perímetro de 304.209, 69m (trezentos e
quatro mil, duzentos e nove metros e sessenta e nove centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MC-OO de coordenadas geográficas 100 5 9 ' 2 4 " S e 65°14'47"WGr., localizado na
confluência do Igarapé Laranjal com o Rio Mamoré; daí, segue
por uma linha reta com azimute 90°39'05" e distância de
2.843,64 metros, até o Marco MC-1-SAT-1l964 (Ponto Geodésico)
de coordenadas geográficas 100 5 9 ' 2 5 " S e 65°13'13"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Pacaas Novas; daí, segue pela
margem esquerda deste no sentido montante com distância de
68.232,25 metros, até o Marco MC-2 de coordenadas geográficas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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11°13'38"S e 64°55'49"WGr., localizado na confluência com o
Rio Novo; daí, segue pela margem esquerda deste no sentido
montante com distância de 11.381,60 metros, até o Marco MC-3SAT-11863 (Ponto Geodésico) de coordenadas geográficas
11°16'45"S e 64°53'29"WGr., localizado na confluência com o
Igarapé São Francisco (Inajatuba). Leste: do Marco MC-3-SAT11863 (Ponto Geodésico) segue pelo referido igarapé pela margem esquerda no sentido montante com distância de 32.374,32
metros, até o Marco MC-4 de coordenadas geográficas
11°30'15"S e 64°52'53"WGr., localizado em sua cabeceira; daí,
segue por uma linha reta com azimute 161°27'53" e distância de
13.274,77 metros, até o Marco MC-6 de coordenadas geográficas
11°37'10"S e 64°50'36"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé
Preto; daí, segue pela margem direita deste no sentido jusante
com distância de 9.267,36 metros, até o Marco MC-7 de coordenadas geográficas 11°41'26"S e 64°50'41"WGr., localizado na
confluência com o Igarapé das Antas. Sul: Do Marco MC-7 segue pela margem direita do Igarapé das Antas no sentido jusante com distância de 5.786,21 metros, até o Marco MC-8 de coordenadas geográficas 11°42'48"S e 64°52'54"WGr., localizado na
confluência com o Rio Soterio; daí, segue pela margem direita
deste no sentido montante com distância de 57.270,09 metros,
até o Marco MC-9 de coordenadas geográficas 11°36'21"S e
65013'24"WGr., localizado na confluência com o Rio Mamoré.
Oeste: Do Marco MC-9 segue pela margem direita do Rio Mamoré no sentido jusante com distância de 103.779,45 metros, até
o Marco MC-OO, início deste memorial.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 257, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da Área Indígena Bom Jesus, no Estado

de Roraima.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai}, da área indígena Bom
Jesus, localizada no Município de Bonfim, Estado de Roraima,
caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 859,127ha (oitocentos e cinqüenta e
nove hectares, doze ares e setenta e um centiares) e perímetro
de 13.838,71m (treze mil, oitocentos e trinta e oito metros e setenta e um centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 4 de coordenadas
geográficas 3°28'03,050"N e 59°50'40,825"WGr., localizado no
bordo direito da rodovia sentido Boa Vista - Conceição do
Maú e na confrontação da Fazenda São Lourenço; segue por linha reta com azimute e distãncia de 74°07'19,7" e 759,10 metros,
até o Marco 6-A de coordenadas geográficas 3°28'09,877"N e
59°50'17,210"WGr.; daí, segue por linha reta com azimute e distância de 81 °38'55,3" e 466,61 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas 3°28'12,126"N e 59°50'02,272"WGr., localizado na margem do Lago São Lourenco: daí. segue por linha reta com azimute e distância de 81"10'47,1" e 1.108,71 metros
até o Marco 6 de coordenadas geográficas 3°28'17,763"N e
59°49'26,822"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Tacutu no limite internacional Brasil/Guiana Inglesa. Leste: Do
Marco 6 segue pelo citado rio no sentido montante com extensão
de 4.835,28 metros, até o Marco 7=4 (Incra) de coordenadas geográficas 3°25'59,020"N e 59°50'28,839"WGr., localizado em sua
margem esquerda. Sul: Do marco 7=4 (Incra) segue por linha
reta com azimute e distância de 250°57'04,1" e 669,35 metros, até
o Marco 8 de coordenadas geográficas 3°25'51,853"N e
59°50'49,298"WGr., localizado no bordo esquerdo de uma estrada vicinal de acesso a Bonfim; daí, segue por linha reta com
azimute e distância de 292°32'55,1" e 2.001,78 metros, até
o Marco 1 de coordenadas geográficas 3°26'16,642"N e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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59'51'49,215"WGr., localizado no bordo direito da rodovia sentido Boa Vista - Conceição do Maú, Oeste: Do Marco 1 segue
pela citada rodovia em direção a Conceição de Maú com azimute e distância de 42'03'24,9" e 2.354,05 metros, até o Marco 2 de
coordenadas geográficas 3'27'13,650"N e 59'50'58,341"WGr.;
daí, segue por linha reta com azimute e distância de 41°14'44,2"
e 359,32 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas
3'27'22,462"N e 59'50'50,698"WGr.; daí, segue por linha reta
com azimute e distância de 13'54'28,3" e 1.284,50 metros, até o
Marco 4, início deste momorial.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 258, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Serra da Moça, no Estado de Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituiçâo Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Serra
da Moça, localizada no Município de Boa Vista, Estado de Roraima, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 11.626,7912ha (onze mil, seiscentos e vinte e seis hectares, setenta e nove ares e doze centiares)
e perímetro de 52.568,57m (cinqüenta e dois mil, quinhentos e
sessenta e oito metros e cinqüenta e sete centímetros).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.!out. 1991.
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Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem
a seguinte delimitação: Norte/Leste: Partindo do Marco 4,
de coordenadas geográficas aproximadas 3°19'39,069"N e
60 0 4 0 ' 3 8 , 8 3 5 " W G r . , situado na Foz do Igarapé Croá no Igarapé
Truaru, segue pelo Igarapé Croá, sentido montante, com extensão de 10.038,83 metros, até o Marco 5, de coordenadas geográficas 3°15'07,667"N e 60 0 3 8 ' 3 1 , 6 4 2 " W G r . , situado na cabeceira do
citado igarapé; daí, segue por uma linha reta com azimute de
128°48'31,7" com distância de 667,58 metros, até o Marco 6, de
coordenadas geográficas 3°14'54,0l2"N e 60°38'14,831 "WGr., situado na cabeceira -do Igarapé da Botina; daí, segue pelo citado
igarapé com a extensão de 4.208,61 metros, sentido jusante, até
o Marco 8, de coordenadas geográficas 3°14'1l,067"N e
60 0 3 6 ' 3 3 , 4 3 5 " W G r . , situado na margem direita do Igarapé Botina. Sul: Do Marco 8 segue por uma linha reta com azimute de
256°38'1l,8" com distância de 1.762,91 metros, até o Marco 3 (Incral de coordenadas geográficas 3°13'57,939"N e
60 0 3 7 ' 2 8 , 9 9 6 " W G r . , situado em uma estrada vicinal; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 271°34'48,3" com distância
de 2.431,25 metros, até o Marco 9, de coordenadas geográficas
3°14'00,305"N e 60 0 3 8 ' 4 7 , 6 7 4 " W G r . , situado à beira da estrada
vicinal de acesso Murupu-Boa Vista; daí, segue pela estrada no
sentido Boa Vista, com o azimute de 191°53'39,5" com distância
de 542,32 metros até o Marco 10, de coordenadas geográficas
3°13'43,044"N e 60 0 3 8 ' 5 1 , 3 3 3 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de 192°11'12,6" com distância 751,33 metros, até
o Marco II de coordenadas geográficas 3°13'19,158"N e
60 0 3 8 ' 5 6 , 5 2 2 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 190°58'05,7" com distância 654,22 metros, até o Marco 12 de
coordenadas geográficas 3°12'58,267"N e 60 0 3 9 ' 0 0 , 6 0 0 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute 184°15'18,4" com distância 378,28 metros, até o Marco 13 de coordenadas geográficas 3°12'45,993"N e 60°39'01,537" WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute 212°02'14,1" com distância L035,76 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas 3°12'17,462"N
e 60 0 3 9 ' 1 9 , 3 9 1 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute
247°07'23,8" com distância 330,82 metros, até o Marco 6 (Incra],
de coordenadas geográficas 3°12'13,330"N e 60 0 3 9 ' 2 9 , 2 6 8 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta de azimute 250°43'04,7" com distância 1.314,08 metros, até o ponto 2, de coordenadas geográficas 3°11'59,271"N e 60040'709,475"WGr.; daí, segue por uma liCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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nha reta com azimute 257°50'09,8" com distância 962,53 metros,
até o Marco 16, de coordenadas geográficas 3°11'52,740"N e
60 0 4 0 ' 3 9 , 9 3 5 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute
305°22'35,5" com distância 572,35 metros, até o Marco 17, de
coordenadas geográficas 3°12'03,558"N e 60 0 4 0 ' 5 5 , 0 1 9 " W G r . , situado na cabeceira do Igarapé da Cobra ou Buritizal Grosso;
daí, segue pelo citado igarapé sentido jusante, com a extensão
de 13.690,41 metros, até o Marco 1, de coordenadas geográficas
aproximadas 3°14'50,018"N e 60 0 4 4 ' 5 2 , 3 7 7 " W G r . , situado na Foz
do Igarapé Cobra ou Buritizal Grosso no Igarapé Saúba. Oeste:
Do Marco 1 segue pelo Igarapé Saúba, sentido jusante com extensão 8.315 metros, até o Ponto 1 de coordenadas geográficas
3°17'57"N e 60 0 4 2 ' 1 l " W G r . , situado na confluência do Igarapé
Saúba com o Igarapé Truaru; daí, segue por este, sentido jusante até o Marco 4, início da presente descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho

DECRETO N? 259, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Tubarão Latundê, no
Estado de Rondônia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Tubarão Latundê, localizada no Município de Vilhena, Estado de
Rondônia, caracterizada como de ocupação tradicional e permaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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nente indígena, habitada pelos Grupos Indígenas Sabanê, Aikanã e Latundê, com superfície de 116.613,3671ha (cento e dezesseis mil, seiscentos e treze hectares, trinta e seis ares e setenta
e um centiares) e perímetro de 177.380,98m (cento e setenta e sete mil, trezentos e oitenta metros e noventa e oito centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MK-80/105, de coordenadas geográficas de 12'26'51,769"8 e 60'48'34,881"WGr., segue deste por uma linha reta com azimute de 90'13'52,6" e distância 3.889,53 metros, até o Marco MK-84, de coordenadas geográfícas de 12'26'51,228"8 e 60'46'26,135"WGr., segue deste por
uma linha reta com azimute de 89'27'58,6" com distância de
3.875,37 metros, até o Marco MK-88, de coordenadas geográficas
de 12'26'48,989"8 e 60'44'17,880"WGr., segue deste por uma linha reta com azimute de 89'22'42,7" com distância de 3.853,83
metros, até o Marco MK-92, de coordenadas geográficas de
12'26'46,554"8 e 60'42'10,345"WGr., segue deste por uma linha
reta com azimute de 89'09'07,3" com distância de 3.824,52 metros, até o Marco MK-94, de coordenadas geográficas de
12'26'43,629"8 e 60'40'03,794"WGr., segue deste por uma linha
reta COm azimute de 88'54'49,55" com distância de 2.996,14 metros, até o Marco MK-100, de coordenadas geográficas de
12'26'40,921"8 e 60'38'24,667"WGr., segue deste por uma linha
reta com azimute de 89'41'09,8" com distância 1.301,46 metros,
até o Marco 1, de coordenadas geográficas 12'26'40,312"8 e
60'37'41,597"WGr., segue deste por uma linha reta com azimute de 187'18'46,8 com distância de 10.416,01 metros, até o
Marco 2, de coordenadas geográficas de 12'32'16,740"8 e
60'38'22,429"WGr., segue deste por uma linha reta com azimute
de 89'55'43,4" com distância 21.098,82 metros, até o Marco MK120/115, de coordenadas geográficas de 12'32'09,493"8 e
60'26'43,954"WGr. Leste: Segue deste por uma linha reta com
azimute de 179'52'39,5" com distância de 9.504,52 metros,
até o Marco MK-120/125, de coordenadas geográficas de
12'37'18,591"8 e 60'26'40,224"WGr., segue deste por uma linha
reta Com azimute de 180'02'05,9" com distância de 9.990,70 metros, até o Marco MK-120/135, de coordenadas geográficas de
12'42'43,506"8 e 60'26'37,187"WGr., segue deste por uma linha
reta com azimute de 180'03'55,3" com distância de 10.429,41 metros, até o Marco MK-120/145, de coordenadas geográficas de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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12°48'22,688"8 e 60 0 2 6 ' 3 4 , 1 7 4 " W G r . , segue deste por uma linha
reta com azimute de 180°13'16,5' com distância de 3.703,43 metros, até o Marco 3, de coordenadas geográficas de
12°50'23,132"8 e 60°26'33,431 "WGr., situado na margem direita
do Rio Pimenta Bueno. Sul: Segue deste pelo referido rio, sentido jusante, com uma extensão de 58.580,35 metros, até o
Marco 4, de coordenadas geográficas de 12°45'15,097"8 e
600 4 8 ' 2 5 , 3 7 4 " W G r . Oeste: Segue deste por uma linha reta com
azimute de 359°56'49,3" com distância de 3.894,50 metros,
até o Marco MK-80/185, de coordenadas geográficas de
12°43'08,410"8 e 600 4 8 ' 2 6 , 5 8 2 " W G r . , segue deste por uma linha
reta com azimute de 359°58'31,3" com distância de 10.004,80 metros, até o Marco MK-80/125, de coordenadas geográficas de
12°37'42,953"8 e 600 4 8 ' 2 9 , 5 0 9 " W G r . , segue deste por uma linha
reta com azimute de 000°00'27,1" com distância de 9.893,500 metros, até o Marco MK-80/115, de coordenadas geográficas de
12°32'21,113"8 e 600 4 8 ' 3 2 , 1 9 7 " W G r . , segue deste por uma linha
reta com azimute de 000°00'55,0", com distância de 10.124,10
metros, até o Marco MK-80/105, ponto inicial da descrição deste
perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 260, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Macarrão, no Estado
do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Macarrão, localízada no Município de Jutaí, Estado do Amazonas,
caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfície de 44.267,9081ha (quarenta e quatro
mil, duzentos e sessenta e sete hectares, noventa ares e oitenta
e um centiares) e perímetro de 123,441,17m (cento e vinte e três
mil, quatrocentos e quarenta e um metros e dezessete centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 14 de coordenadas
geográficas 02°50'32,704"8 e 67°12'26,731"WGr., localizado na
margem direita do Rio Copatana, segue por este à jusante com
uma extensão de 39,370,44 metros, até o Marco 7 de coordenadas
goegráficas 02°51'12,830"8 e 67°00'23,194"WGr., Leste/8ul: Do
marco antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 186°06'06,4" e 1.108,36 metros, até o Marco 7/A de
coordenadas geográficas 02°51'48,709"8 e 67°00'26,932"WGr.,
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
157°10'01,4" e 1.566,51 metros, até o Marco 08 de coordenadas
geográficas 02°52'35,668"8 e 67°00'07,172"WGr., localizado na
margem esquerda do Rio Jutaí; daí, segue por este, a montante
com uma extensão de 52.665,25 metros, até a confluência com o
Igarapé Carnaúba, no Marco 9 de coordenadas geográficas
03°02'06,817"8 e 67°13'50,403"WGr. Oeste: Do marco antes descrito, segue pelo referido igarapé, a montante, com uma extensção de 10.690,25 metros, até o Marco 1 de coordenadas geográficas 02°59'09,505"8 e 67°16'33,759"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distãncia de 28°20'25,8" e 2.005,98 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas 02°58'11,980"8
67°16'ü13"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 28°20'36,9" e 2.060,76 metros, até o Marco 3 de
coordenadas geográficas 02°57'12,885"8 e 67°15'31,373"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
28°20'47,3" e 2.120,39 metros até o Marco 4 de coordenadas geográficas 02°56'12,083"8 e 67°14'58,817"Wgr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 28°21'06,5" e 1.792,90 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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tros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas 02°55'20,676"8 e
67°14'31,351"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 28°21 '23,1" e 3.407,59 metros, até o Marco 10 de
coordenadas geográficas 02°53'42,975"8 e 67°13'39,112"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
28°21 '35,6" e 2.365,40 metros, até o Marco 11 de coordenadas
geográficas 02°52'35,158"8 e 67°13'02,796"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 28°21'36,5" e 2.125,37
metros,
até o Marco 12 de coodenadas geográficas
02°51'34,221"8 e 67°12'30,317"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 28°21'35,0" e 1.156,74 metros,
até o Marco 13 de coordenadas geográficas 02°51'01,057"8 e .
67°12'12,540"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 333°21'32,3" e 975,19 metros, até o Marco 14, inicial
da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 17? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 261, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indigena Utierítí, no Estado do
Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai] da área indígena Utiariti, localizada no Municipio de Campo Novo do Parecis, EstaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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do do Mato Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional
e permanente indígena, com a superfície de 412.304,1958ha (quatrocentos e doze mil, trezentos e quatro hectares, dezenove ares
e cinqüenta e oito centiares) e perímetro de 429.327,llm (quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e sete metros e onze
centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte/Leste: Partindo do Ponto 1, de coordenadas geográficas 12'55'47,6"8 e 58'17'30,2"WGr.; situado na
foz do Rio 8acre no Rio Papagaio; daí, segue pelo Rio Sacre,
sentido montante, até o Ponto 2, de coordenadas geográficas
13'31'57,0"8 e 58'Ol'30,7"WGr.; situado na foz do Rio Verde no
Rio Sacre, daí, segue pelo Rio Verde, sentido montante, até o
Marco 1.401, de coordenadas geográficas 14'00'00,0"8 e
58'05'01,6"WGr., situado na margem esquerda do Rio Verde.
Sul: Daí, segue por uma linha reta com o azímute de 269'44'55"
com distância de 1.994,59 metros, até o Marco 1.402, de coordenadas geográficas 14'00'00,0"8 e 58'06'08,0"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com o azimute de 269'43'50" com distância
de 1.999,01 metros, até o Marco 1.403, de coordenadas geográficas 14'00'00,0"8 e 58'OT14,7"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 269'43'42" com dístância de 1.999,99 metros, até o Marco 1.404, de coordenadas geográficas 14'00'00,0"8
e 58'08'21,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
269'43'02" com distância de 1.999,13 metros, até o Marco 1.405,
de coordenadas geográficas 14'00'00,0"8 e 58'09'28,0"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 269'43'03" com distância de 1.999,20 metros, até o Marco 1.406, de coordenadas geográficas 14'00'00,0"8 e 58'10'34,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta com o azimute de 269'42'44" com distância de 1.999,69
metros, até o Marco 1.407, de coordenadas geográficas
14'00'00,0"8 e 58'll'41,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com o azímute de 269'42'31" com distâncía de 1.999,44 metros,
até o Marco 1.408, de coordenadas geográficas 14'00'00,0"8 e
58'12'47,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
269'42'10" com distância de 1.999,24 metros, até o Marco 1.409
de coordenadas geográficas 14'00'00,0"8 e 58'13'54,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 269'42'03" com distância de 1.999,71 metros, até o Marco 1.410, de coordenadas geográficas 14'00'00,0"8 e 58'15'01,2"WGr.; daí, segue por uma liCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, setc/out. 1991.
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nha reta com o azimute de 269°41'35" com distância de 1.999,36
metros, até o Marco 1.411 de coordenadas geográficas
14°00'00,0"8 e 58°16'07,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com o azimute de 269°42'27" com distância de 1.998,81 metros,
até o Marco 1.412, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e
58°17'14,4","VGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
269°42'09" com distância de 1.999,17 metros, até o Marco 1.413,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°18'21,0"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 269°39'32" com distância de 2.001,63 metros, até o Marco 1.414, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°19'27,8"WGr.; daí, segue por umá linha reta com azimute de 269°40'08" com distância de 1.998,96
metros, até o Marco 1.415, de coordenadas geográficas
14°00'00,0"8 e 58°20'34,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 269°40'13" com distância de 1.999,32 metros, até
o Marco 1.416, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e
58°21'41,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
269°40'01" com distância de 1.999,56 metros, até o Marco 1.417,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°22'47,6"WGr.; dai,
segue por uma linha reta com azimute de 269°39'33" com distância de 1.999,81 metros, até o Marco 1.418, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°23'54,3"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de 269°39'37" com distância de 1.999,22
metros, até o Marco 1.419, de coordenadas geográficas
14°00'00,0"8 e 58°25'00,9"WGr.; dai, segue por 'uma linha reta
com o azimute de 269°39'23" com distância de 1.999,77 metros,
até o Marco 1.420, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e
58°26'07,6"WGr.; dai, segue por uma linha reta com o azimute
de 269°38'38"com 269°38'38" com distância de 1.999,22 metros,
até o Marco 1.421, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e
58°27'14,2"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de
269°38'57" com distância de 1.999,33 metros, até o Marco 1.422,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°28'20,8"WGr.; dai,
segue por uma linha reta com azimute de 269°36'21" com distância de 4.001,98 metros, até o Marco 1.424, de coordenadas geográficas 14°00'00,1"8 e 58°30'34,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 269°38'34" com distância de 1.998,91
metros, até o Marco 1.425, de coordenadas geográficas
14°00'00,1"8 e 58°31'40,8"WGr.; dai, segue por uma linha reta
com azimute de 269°38'26" com distância de 1.999,42 metros, até
o Marco 1.426, de coordenadas geográficas 14°00'00,1"8 e
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58°32'47,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
269°38'03" com distância de 1.999,59 metros, até o Marco 1.427,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°33'54,1"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 269°37' 48" com distância de 1.999,47 metros, até o Marco 1.428, de coordenadas geográficas 14'00'00,0"8 e 58°35'00,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 269°37'32" com distância de 1.999,67
metros, até o Marco 1.429, de coordenadas geográficas
14°00'00,0"8 e 58°36'07,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 269°37'10" com distância de 1.999,52 metros, até
o Marco 1.430, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e
58°37'14,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
269°36'41" com distância de 1.999,77 metros, até o Marco 1.431,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°38'20,6"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 269°35'58" com distância de 1.430,12 metros, até o Marco 1.432, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°39'08,3"WGr.; situado na margem direita do Rio Papagaio. Oeste: Daí, segue pelo Rio Papagaio,
sentido jusante, até o Ponto 1, ponto inicial da descrição deste
perímetro.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO

N~

262, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Roosevelt, nos Estados
de Rondônia e Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, 1~, da Lei n~ 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.

2479
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Roosevelt, localizada nos Municípios de Aripuanã, Espigão do
Oeste e Pimenta Bueno, Estados de Mato Grosso e Rondônia,
respectivamente, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena e habitada pelos Grupos Tribais Cinta
Larga e Suruí, com a superfície de 230.826,3008ha (duzentos e
trinta mil, oitocentos e vinte e seis hectares, trinta ares e oito
centiares) e perímetro de 322.40l,98m (trezentos e vinte e dois
mil quatrocentos e hum metros e noventa e oito centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto 1 (Marco 80-00)
de coordenadas geográficas 10°57'35,32"8 e 60 0 4 9 ' 0 4 , 3 2 " W G r . ,
localizado na margem direita do Rio 14 de Abril; daí, segue-se
pelo referido rio, a jusante, até sua foz no Rio RooseveIt, no
Ponto 2 (Marco D-84) de coordenadas geográficas 10°40'07,77"8
e 60
Leste: Do ponto antes descrito, segue-se pelo Rio Roosevelt, a montante, na distáncia de 152.942,81m até
o Ponto 3 (Marco MR-10A) de coordenadas geográficas
11°32'18,33"8 e 60 0 2 6 ' 2 5 , 6 4 " W G r . , localizado na margem esquerda do referido rio. 8ul: Do ponto antes descrito, segue-se por
uma linha de azimute 270°86'04,47" e distância de 10.588,7lm
até o Ponto 4 (Marco 8AT-12) de coordenadas geográficas
11°32'18,74"8 e 60 0 3 2 ' 1 4 , 9 0 " W G r . , localizado na margem direita
do Rio Kernit. Oeste: Do ponto antes descrito, segue-se pelo Rio
Kernit, a jusante, na distância de 4.986,00m até a confluência do
igarapé sem denominação, no Ponto 5 (Marco D-411 de coordenadas geográficas 11°30'04,85"8 e 60 0 3 1 ' 2 2 , 7 8 " W G r . ; daí, seguese pelo referido igarapé, a montante, na distância de 7.914,88m
até o Ponto 6 (Marco D-42A) de coordenadas geográficas
11°31'04,97"8 e 60034'52,93"WGr.; daí, segue-se por uma linha
reta no azimute 333°46'56,52" e distância 885,05m até o Ponto 7
(Marco D-42B) de coordenadas geográficas 11°30'39,25"8 e
60 0 3 5 ' 0 6 , 0 4 " W G r . , localizado na margem direita do igarapé sem
denominação; daí, segue-se pelo referido igarapé, a montante, na
distância de 851,29m até sua cabeceira, no Ponto 8 (Marco D-42C)
de coordenadas geográficas 11°30'47,26"8 e 60 0 3 5 ' 3 0 , 6 2 " W G r . ;
daí, segue-se por uma linha de azimute 281"59'37,61" e distância
031'26,18"WGr.
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de 673,71 m até o Ponto 9 (Marco D-42D) de coordenadas geográficas 11°30'42,89"8 e 60 0 3 5 ' 5 2 , 3 9 " W G r . , localizado na cabeceira
do igarapé sem denominação; daí, segue-se pelo referido igarapé, a jusante, na distância de 13.736,95m até sua foz no Ribeirão
Taunay, no Ponto 10 (Marco D-44) de coordenadas geográficas
11°24'43,78"8 e 60 0 3 5 ' 4 4 , 3 8 " W G r . ; daí, segue-se pelo referido ribeirão, a montante, na distância de 4.427,66m até o Ponto 11
(Marco MA-6A) de coordenadas geográficas 11°25'11,08"8 e
60 0 3 7 ' 5 9 , 4 8 " W G r . ; daí, segue-se por uma linha no azimute
307°04'45,73" e distância de 6.832,26m até o Ponto 12 (Marco 8AT-13) de coordenadas geográficas 11°22'58,51"8 e
60 0 4 1 " 0 0 , 2 9 " W G r . , localizado na margem direita do Rio 14 de
Abril; daí, segue-se pelo referido rio, a jusante, na distância de
67.097,84m até o Ponto 1 (Marco 80-00) inicial da descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho

DECRETO N? 263, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Boca do Acre, no Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituiçâo Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí) da área indígena Boca
do Acre, localizada nos Municípios de Boca do Acre e Lábrea,
Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 26.240.4231ha (vinCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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te e seis mil, duzentos e quarenta hectares, quarenta e dois ares
e trinta e um centiares) e perímetro de 135.721,94m (cento e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e um metros e noventa e quatro centímetros).

Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MA-2 de coordenadas geográficas 09°01'37,6"8 e 67°20'58,2"WGr., localizado na
margem direita do Rio Acre, segue por uma linha reta com azimute e distância de 69°48'07" e 50,50 metros, até o Marco MA-3
de coordenadas geográficas 09°01'37,0"8 e 67°20'56,7"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 69°48'39" e
1.621,12 metros, até o Marco MA-4 de coordenadas geográficas
09001'18,6"8 e 67°20'06,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 69°48'40" e 1.455,45 metros, até o
Marco MA-5 de coordenadas geográficas 09°01'02,0"8 e
67019'22,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 69°48'50" e 1.967,18 metros, até o Marco MA-6 de
coordenadas geográficas 09°00'39,7"8 e 67°18'21,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 69°49'26" e
50,00 metros, até o Marco MA-7 de coordenadas geográficas
09°00'39,1"8 e 67°18'20,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 108°20'06" e 2.162,40 metros, até o
Marco MA-8 de coordenadas geográficas 09°01'00,9"8 e
67017'13,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 108°21'15" e 1.801,00 metros, até o Marco MA-9 de
coordenadas geográficas 09°01'19,1"8 e 67°16'17,1"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 108°16'07"
e 2.116,08 metros, até o Marco MA-lO de coordenadas geográficas 09°01'40,4"8 e 67°15'11,2"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 108°09'41" e 1.988,91 metros, até
o Marco MA-lI de coordenadas geográficas 09°02'00,3"8 e
67014'09,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 108°27'26" e 1.876,34 metros, até o Marco MJ-12 de
coordenadas geográficas 09°02'19,3"8 e 67°13'10,8"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 109°33'42"
e 61,90 metros, até o Marco MG-10 de coordenadas geográficas
09°02'20,0"8 e 67°13'08,9"WGr., localizado na margem direita
da Rodovia BR-317 sentido Boca do Acre/Rio Branco; daí, segue pela referida rodovia sentido Rio Branco, até o Marco 10 de
coordenadas geográficas 09°03'44,0"8 e 67°14'17,3"WGr.; daí,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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segue por uma linha reta com azimute e distância de 89°23'03,2"
e 10.038,09 metros, até o' Marco 9 de coordenadas geográficas
09°03'38,8"8 e 67'08'48,7"WGr.; dai, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 89°27'25,5" e 10.027,67 metros,
até o Marco 8 de coordenadas geográficas 09°03'34,01" 8 e
67°03'20,4"WGr. dai, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 89'30'48,7" e 10.036,45 metros, até o Marco 7 de
coordenadas geográficas 09'03'29,5"8 e 66°57'51,9"WGr.; .daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 89°35'01,3"
e 9.730,92 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas
09°03'25,4"8 e 66'52'33,3"WGr., localizado na margem esquerda
do Rio Endimari. Leste: Do ponto antes descrito, segue pelo referido rio, a montante, com uma distância de 15.874,97 metros,
até o Marco 5 de coordenadas geográficas 09°06'10,3"8 e
66°55'02,5"WGr. 8ul: Do ponto antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de 269°48'54,6" e 6.501,34 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas 09°06'12,2"8 e
66°58,35,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 269'52'03,6" e 9.978,67 metros, até o Marco 3 de
coordenadas geográficas 09°06'14,7"8 e 67°04'02,I"WGr.; dai,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
269'55'15,7" e 10.025,25 metros, até o Marco 2 de coordenadas
geográficas 09'06'16,9"8 e 67°09'30,3"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 269°58'46,9" e 9.887,51 metros, até o Marco 1 de coordenadas geográficas 09°06'18,6"8 e
67°14'54,1"WGr., localizado na margem direita da Rodovia BR317 sentido Rio Branco/Boca do Acre; dai, segue pela referida
rodovia, no sentido Rio Branco, até o Marco MJ-1 de coordenadas geográficas 09°07'12,8"8 e 67°16'20,9"WGr., localizado às
margens do Igarapé Amansa Bravo. Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo referido igarapé a jusante, com uma distância
de 8.749,16 metros, até sua confluência com o Igarapé Aripuanã,
na Estaca J-110 de coordenadas geográficas 09°04'35,3"8 e
67°18'42,3"WGr.; dai, segue pelo Igarapé Aripuanã, a jusante,
com uma distância de 2.063,45 metros, até a confluência com o
Igarapé Telio, no Marco MJ-2 de coordenadas geográficas
09'03'51,1"8 e 67°18'47,8"WGr.; dai, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 317°52'58" e 865,28 metros, até o
Marco MJ-3 de coordenadas geográficas 09°03'30,3"8 e
67°19'07 ,0"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 42°40'37" e 182,38 metros, até o Marco MJ-4 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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coordenadas geográficas 09°03'25,9"8 e 67°19'02,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 346°32'29"

e 472,05 metros, até o Marco MJ-5 de coordenadas geográficas
09°03'11,0"8 e 67°19'06,6"WGr., localizado na margem direita
do Rio Acre; daí, segue pelo referido rio, a jusante, com distância de 9.373,32 metros, até o Marco MA-2, início, desta descrição perimétrica.
Art. 2? Fica excluída da área indígena Boca do Acre a
faixa de servidão da rodovia BR-317.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 264, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indigena Jequiti, no Estado do
Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I?

Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da

Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida

pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena J aquiri, localizada no Município de Maraã, Estado do Amazonas,
caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com a superfície de 1.819,9825ha (um mil, oitocentos e
dezenove hectares, noventa e oito ares e vinte e cinco centiares)
e perímetro de 17.893,70m (dezessete mil, oitocentos e noventa e
três metros e setenta centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 3 de coordenadas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.!out. 1991.
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geográficas aproximadas 03'03'40"S e 64'52'37"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 114'23'33,1"
e 2.975,20 metros, até o Marco 4 de çoordenadas geográficas
aproximadas 03°04'20"S e 64'51'10"WGr. Leste: Do marco antes
descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de
177'45'41,0" e 3.825,26 metros, até o Marco 1 de coordenadas
geográficas aproximadas 03'06'24"S e 64'51'05"WGr.; localizado na margem esquerda do Paraná J aquiri , Sul: do marco antes
descrito, segue pelo referido Paraná a montante, até a sua confluência com o Rio Solimões; daí, segue pelo referido rio a montante, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas
03'05'56"S e 64'54'12"WGr.; (do Marco 1 ao Marco 2 tem uma
distância de 11.093,24 metros). Oeste: Do marco antes descrito,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 34 0 4 6 ' 1 9 , 1 "
e 5.091,15 metros, até o Marco 3, início da descrição deste
perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170' da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 265, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Zoró, no Estado do Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, íncíso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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pela Fundação Nacional do Índio (Funaí), da área indígena 20ró, localizada no Município de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfície de 355,789,5492ha (trezentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove hectares, cinqüenta e
quatro ares e noventa e dois centiares) e perímetro de 3ü4.399m
(trezentos e quatro mil, trezentos e noventa e nove metros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: o perímetro da área indígena Zoró desenvolve-se a partir do marco 8AT/D8G-20007-MT de coordenadas 10°13'10,79"8 e 60 0 5 2 ' 4 4 , 7 5 " W G r . ; daí, segue-se uma linha
reta de picada com azimute plano de 122°57'30,31" e distância
de 36.307,36m, chega-se ao marco 8AT/D8G-200l0-MT de coordenadas 10°23'46,42"8 e 60 0 3 5 ' 5 9 , 3 0 " W G r . , localizado na confluência do Igarapé Tiroteio com o Rio Roosevelt; daí, segue-se
pelo referido rio, a montante, passando pelos pontos digitados
D-78 ao D-84 com distância de 39.693,29m, chega-se ao ponto
digitado D-245 de coordenadas 10040'51,64"8 e 60 0 3 0 ' 5 4 , 2 5 " W G r . ,
localizado na confluência com o Rio Quatorze de Abril; dái,
segue-se pelo referido rio, a montante, passando pelos pontos
digitados D-246 ao D-301 com a distância de 70.357,75m, chega-se ao marco 80-00 de coordenadas 10°57'35,32"8 e
60 0 4 9 ' 0 4 , 3 2 " W G r . ; localizado na margem direita do Rio Quatorze de Abril; daí, segue-se uma linha reta de picada com azimute
plano de 270°12'37,84" e distância de 11.741,09m, passando pelos
marcos 80-4 e 8AT/D8G-20009-MT, chega-se ao marco 80-11 de
coordenadas 10°57'36,61"8 e 60 0 5 5 ' 3 0 , 9 2 " W G r . ; daí, segue-se
uma linha reta delimitada com azímute plano de 36°45'42,5" e
distância de 431,29m, chega-se ao ponto digitado 88-2 de coordenadas 10°57'25,32"8 e 60 0 5 5 ' 2 2 , 5 " W G r . ; daí, segue-se uma linha
reta delimitada com azimute plano de 358°30'21,1" e distância de 24.255,99m, chega-se ao ponto digitado 88-1 de coordenadas 10°44'16,50"8 e 60 0 5 5 ' 4 8 , 7 6 " W G r . ; daí, segue-se uma linha
reta delimitada com azimute plano de 269°02'30,2" e distância
de 22.367,66m, chega-se ao marco M-60 de coordenadas
10°44'33,33"8 e 61°08'04,60"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Branco; daí, segue-se pelo referido rio, a jusante, passando pelos pontos digitados D-55 ao D-77 com distância de
99.244,57m, chega-se ao marco 8AT/D8G-20007-MT, ponto inicial do presente memorial descritivo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, setc/out. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 266, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Zuruahá, no Estado do
Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí) da área indígena Zuruahã, localizada no Município de Tapauá, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfície de 239.069,7403ha (duzentos e trinta e
nove mil e sessenta e nove hectares, setenta e quatro ares e três
centiares) e perímetro de 335.465,88m (trezentos e trinta e cinco
mil, quatrocentos e sessenta e cinco metros e oitenta e oito
centímetros) .
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MC-l de coordenadas geográficas 06'44'15,21"S e 66'31'50'75"WGr., localizado
na confluência do Igarapé Matrinchan com o Rio Cuniuá, segue
pelo referido rio a jusante com uma distância de 76.520,08 metros, até a confluência com o Igarapé Munguba ou Cupu, no
Marco MC-2 de coordenadas geográficas 06'37'01,07"S e
66'13'31,02"WGr. Leste/Sul: Do marco antes descrito, segue pelo referido Igarapé a montante, com uma distância de 19.039,71
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metros, até a sua cabeceira, no Marco MA-3 de coordenadas
geográficas 06°45'05,33"S e 66°11'26,11"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 127°41'04,6" e 775,02
metros, até o Marco MA-4 de coordenadas geográficas
06°45'20,63"S e 66°11 '06,07"WGr., localizado na cabeceira do
Igarapé Arigó ou Ramiro; daí, segue por este a jusante, com
uma distância de 16.074,74 metros, até sua confluência com o
Rio Riozinho ou Sariá, no Marco MA'5 de coordenadas geográficas 06°49'17,66"S e 66°05'06,44"WGr.; daí, segue por este a
montante, com uma distância de 157.037,53 metros até a confluência com um igarapé sem denominação, no Marco MA-G
de coordenadas geográficas aproximadas 07°06'34,75"S e
66°42'11,57"WGr. Oeste: Do marco antes descrito, segue pelo referido igarapé a montante, com uma distância de 6.077,66 metros, até a sua cabeceira, no Marco MA-7 de coordenadas geográficas07°04'36,83"S e 66'44'11,99"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azímute e dístância de 51°29'31,8" e 980,79
metros, até o Marco MA-8 de coordenadas geográficas
07°04'16,83"S e 66°43'47,08"WGr., localizado na cabeceira do
Igarapé Coxodoá ou Haxinawá; daí, segue por este a jusante,
com uma distância de 40.280,62 metros, até a confluência de três
igarapés, sendo um deles sem denominação, dois denominados
Engilhado e Coxodoá ou Haxinawá, no Marco MA-9 de coordenadas geográficas 06°52'24,49"S e 66°34'11,59"WGr.; daí, segue
pelo igarapé sem denominação a montante, com uma distância
de 1.980,85 metros, até sua cabeceira, no Marco MA-lO de coordenadas geográficas 06'51'59,50"S e 66.34'50,46"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 04°13'40,5" e
1.548,34 metros, até o Marco MA-lI de coordenadas geográficas
06°51'09,02"S e 66°34'46,99"WGr., localizado na cabeceira do Iagarapé Matrinchan; daí, segue por este a jusante com uma distância de 15.150,55 metros, até o Marco MC-Ol, início da presente descrição.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETO N? 267, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Potiguara, no Estado
da Paraíba.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV do art. 84 da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Potiguara, localizada nos Municípios de Baía da Traição e Rio Tinto, Estado da Paraíba, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 21.238,4898ha (vinte e um mil, duzentos e trinta e oito hectares, quarenta e oito
ares e noventa e oito centiares) e perímetrode 68.124,44m (sessenta e oito mil, cento e vinte e quatro, metros e quarenta e quatro centímetros].
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do marco M -200 de coordenadas geográficas 06'38'30" ,4528 e 35'03'45" ,006WGr., situádo na margem direita do Rio Jardim, segue por uma linha reta com azimute e distância de 60'34'37" e 1.572,1l8m, até
o marco M-231 de coordenadas geográficas 06'38'05",5048 e
35'03'00" ,336WGr; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 60'34'30",8 e 1.999,997m, até o marco M·232 de
coordenadas geográficas 06'37'33"7598 e 35'02'03" ,519WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 60'34'31",5
e 1.717,846m, até o marco M-300 de coordenadas geográficas
06'37'06",4888 e 35'01'14",712WGr.; situado na nascente do
Córrego Ventura; daí, segue pela margem direita do citado córrego, a jusante com a distância de 3.049,47m, até o marco M-400
de coordenadas geográficas 06'35'45",0988 e 35'OO'21",405WGr.,
situado na confluência com o Rio Camaratuba; daí, segue pela
margem direita do citado rio com distância de 9.642,96m, até o
marco M-500 de coordenadas geográficas 06'36'12",4048 e
34'57'53" ,827WGr., situado na barra do mesma rio no Oceano
Atlântico. Leste: Do marco M-500, segue acompanhando a orla
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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marítima com distância de 8.365,80m, até o marco M-600 de
coordenadas geográficas 06'40'30",0418 e 34'57'06" ,830WGr.,
situado na Praia do Forte; daí, segue por uma linha reta COm
azimute e distância de 237'29'01" e 326,859m, até o marco M-700
de coordenadas geográficas 06'40'35" ,7258 e 34'57'15" ,794WGr;
situado na margem esquerda do Rio Simimbu (leito retificado);
daí, segue pela margem esquerda do citado rio, a jusante com a
distância de 30401,15m, até o marco M-800 de coordenadas geográficas 06'42'13" ,3178 e 34'56'36" ,182WGr., situado na margem esquerda do mesmo rio; daí, segue por uma linha reta
com o azimute e distância de 77'48'38" e 969,712m, até
o marco M-900 de coordenadas geográficas 06'42'06",8298 e
34'56'05",321WGr., situado na Praia da Trincheira; dai, segue
acompanhando a orla marítima com a distância de 7o442,64m,
até o marco M-1000 de coordenadas geográficas 06'45'10" ,4648 e
34'56,24",432WGr., situado na foz do Rio da Estiva, margem
esquerda. Sul: Do Marco M-100, segue por uma linha reta com o
azimute e distância de 202'18'49",2 e 1.192,646m, até o marco M-llOO de coordenadas geográficas 06'45'46",3138 e
34'56'39",310WGr" situado na margem esquerda do Rio Mamanguape, nas proximidades da Aldeia Tramataia; daí, segue
pela margem esquerda do citado rio, a montante com a distância de 3.674,33m, até o marco M-1200 de coordenadas geográficas 06'47'01",8488 e 34'57'33",762WGr., no local conhecido como Camboa dos Meros; daí, segue por uma linha reta com o azimute e distância de 297'31'31",4 e 2.874,618m, até o marco M-1300 de coordenadas geográficas 06'46'18",2778 e
34'58'56" ,595WGr.; daí segue por uma linha reta com o azimute
e distância de 299'26'27" e 1.431,670m, até o marco M-1400 de
coordenadas geográficas 06'45'55",2068 e 34'59'37" ,085WGr.;
daí, segue por uma linha reta com o azimute e distância de
305'51'59",9 e 1.944,683m, até o marco M"1416 de coordenadas
geográficas 06'45'17"9138 e 35'OO'28"233WGr.; daí, segue por
uma linha reta com o azimute e distância de 305'50'42",1 e
1.939,122m, até o marco M-1415 de coordenadas geográficas
06'44'40",7468 e 35'01'19",252WGr.; daí, segue por uma linha
reta com o azimute e distância de 305'51'53",5 e 2.030,042m, até
o marco M-1414 de coordenadas geográficas 06'44'01"8178 e
35'02'12" ,674WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 305°51'24",5 e 2.026,370m, até o marco M-1413 de
coordenadas geográficas 06'43'22",9628 e 35"03'05",943WGr.;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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daí, segue por um a linha -ret a com azimute e distância de
305°51' 25",4 e 2.006,387m , até o marco M·1412 de coorde nada s
geográfica s 06°42'44 " ,4948 e 35°03 '58" ,739WGr.; daí, segue por
uma linha reta com o azimute e distância de 305°51' 27" ,3 e
1.897,206m , até o marco )\1-1411; de coordenadas geográficas
06°42'08" ,1118 e 35°04'48 " ,651WGr. ; daí, segue por uma linha
reta com O azimute e distância de 305°51' 27" ,3 "e 2.056, 296m, até
o marco M·100 de coordenadas geog ráfic as 06°41'28" ,6808 e
35°05' 42" ,721WGr. Oeste : Do m arco )\1 -100, segue por uma linha reta com O az im ute e distância de 33° 11'39" ,8 e 1.998,260m,
até o marc o )\1·121 de coordenadas geogrâficas 06°40'34 " ,4148 e
35°05'06 " ,863WGr.; daí, segue por uma linha reta com o azimute
e di stância de 33°11'41" ,9 e 2.019.161m, até o marco )\1 -122 de
coo rden adas ge og rá fic a s 06°39' 39",5768 e 35°04'30",684WG r .;
daí, segu e por uma linha reta com a zimute e di stância de
33°11'43",3 e 2.116,875m, até o marco M-123 de coorden ad as geo gráfica s 06°38'42 " ,0878 e 35°03'53",711WGr.; daí, segue por uma
li nha reta co m o azimute e dist ância d e 33°10'16" ,6 e 428,223m,
até o marco M -200, in icial do presente descritivo.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de su a publicação .
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independênci a e
103? da República.
FE RNANDO COLLOR
Jarbas Passarinh o
DEC RE TO N? 268, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a âem erceç éo administrativa da área in digena K ax inawá da Colônia
Vinte e Set e, no Estado do A cre.

O PRE8IDENTE DA R EPÚ BLIC A , no uso da atrib uição
que lhe confere o art. 84, in cis o IV, da Constituição, e tendo em
vista o d isposto no art. 19, § I ?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezem bro d e 1973,
DECRETA:
Art. I ? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal , a de marcação ad m inis t rat iva da área
Col. Leis Hep. Fe d. Bras il, Brasília, 183(5. t .21:2331·279 1, se t.lout. 1991.
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indígena Kaxinawá da Colônia Vinte e Sete, localizada no Município de Tarauacá, Estado do Acre, caracterizada como de
ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de
105,1664ha (cento e cinco hectares, dezesseis ares e sessenta e
quatro centiares) e perímetro de 4.66S,66m (quatro mil, seiscentos e sessenta e oito metros e sessenta e seis centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto 1 situado no Marco M-99 na divisa do Lote 32 com o Seringal São Salvador; segue por uma linha reta de azimute e distância de 134°5S'3S" e
1.03S,47m, até o Marco de divisa M-9S, do Seríngal São Salvador com o Lote 26, no Ponto 2. Leste: Deste Ponto 2 segue por
uma linha reta de azimute e distância de 193°09'53" e 311,22m,
até a divisa dos Lotes 26 e 24 situado no Marco M-76, no Ponto
3. Sul: Deste Ponto 3 segue por uma linha reta de azimute e distância de 265°31'17" e 221,16m, até a divisa dos Lotes 24 e 23 situado no Marco M-n, no Ponto 4; daí, segue por uma linha reta
de azimute e distância de 253°2S'3S" e 22S,31m, até a divisa dos
Lotes 23 e 22 situado no Marco M-7l, no Ponto 5; daí, segue por
uma linha reta de azimute e distância de 172°19'42" e 67,S7m,
até a divisa dos Lotes 23 e 22 situado no Marco M-70, no Ponto
6; daí, segue por uma linha reta de azimute e distância de
254°46'57" e 42S,21m, até a divisa do Lote 22, situado no marco
M·67, no Ponto 7; daí, segue por uma linha reta de azimute e
distância de lS2°56'5S" e 270,14m, até a divisa dos Lotes 22 e 21,
situado no Marco M-66 no Ponto S; daí, segue por uma linha reta de azimute e distância de 279°0S'07" e 145,12m, até a divisa
dos Lotes 21 e 34, situado no Marco M-65, no Ponto 9; daí, segue por uma linha reta de azimute e distância de 303°03'44' e
260,59m, até a divisa dos Lotes 34 e 33 situado no Marco M-151,
no Ponto 10. Oeste: Deste Ponto 10 segue por uma linha reta de
azimute e distância de 007°3S'lS" e 57,lSm até a divisa do Lote
33, situado no Marco M-WL 523, no Ponto 11; daí, segue por
uma linha reta de azimute e distância de 353°02'32" e 10S,31m
até a divisa do Lote 33 situado no Marco M-WL 521, no Ponto
12; daí, segue por uma linha reta de azimute e distância de
017°09'07" e 462,55m até a divisa do Lote 33, situado no Marco
M-150, no Ponto 13; daí, segue por uma linha reta de azimute e
distância de 323°25'16" e 129,59m até a divisa dos Lotes 33 e 32,
situado no Marco M-149, no Ponto 14; daí, segue por uma linha
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reta de azimute e distância de 060'53'53" e 41,22m até a divisa
do Lote 32, situado no Marco M-WL 564, no Ponto 15; daí, segue
por uma linha reta de azimute e distância de 031'17'11" e
327,35m até a divisa do Lote 32, situado no Marco M-WL 570, no
Ponto 16; daí, segue por uma linha reta de azimute e distância
de 082'31'41" e 177,87m até a divisa do Lote 32, situado no Marco M-WL 573, no Ponto 17; daí, segue por uma linha reta de azimute e distância de 018'16'50" e 205,28m até a divisa do Lote
32, situado no Marco M-WL 577, no Ponto 18; daí, segue por
uma linha reta de azimute e distância de 017'45'02" e 188,20m
até a divisa do Lote 32 com o Seringal São Salvador, situado no
Marco M-99, Ponto inicial da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 269, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrati·
va da área indígena Funil, no Estado do
Tocantins.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica bomologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí) da área indígena Funil, localizada no Município de Tocantínia, Estado do Tocantins, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfície de 15.703,7974ha (quinze mil, setecenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-Z791, set./out. 1991.
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tos e três hectares, setenta e nove ares e setenta e quatro centiaresl e perímetro de 54.042,73m (cinqüenta e quatro mil, quarenta
e dois metros e setenta e três centímetros).

Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 824 de coordenadas geográficas 09°3T18,086"8 e 48°24'09,034"WGr., localizado
na margem direita do Rio Tocantins e na confrontação do Lote
30, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
93°44'36,8" e 1.116,89 metros, até o Marco 260 de coordenadas
geográficas 09°3T20,183"8 e 48°23'32,487"WGr., localizado na
confrontação do Lote 30 com o Lote 26; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 92°32'10,8" e 382,71 metros, até
o Marco 91 de coordenadas geográficas 09°37'20,639"8 e
48°23'19,951"WGr., localizado na margem esquerda do Ribeirão
Jacó; daí, segue por este, a montante, com uma distância de
8.300,16 metros, até o Marco 76 de coordenadas geográficas
09°35'48,496"8 e 48°20'24,239"WGr., localizado na confluência
com o Córrego Posse e na confrontação do Lote 21; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 70°10'53,7" e
3.470,79 metros, até o Marco 825 de coordenadas geográficas
09°35'09,396"8 e 48°18'37,536"WGr., localizado na confrontação
do Lote 21 com o Lote 16; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 70°10'53,0" e 1.045,57 metros, até
o Marco 836 de coordenadas geográficas 09°34'57,615"8 e
48°18'05,393"WGr., localizado na confrontação do Lote 16 com o
Lote 94; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 70°10'54,0" e 2.000,00 metros, até o Marco 77 de coordenadas
geográficas 09°34'35,080"8 e 48°1T03,913"WGr., localizado na
margem esquerda do Córrego Maracujá e no bordo da Rodovia
Estadual GO-370; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 72°00'35,4" e 88,11 metros, até o Marco 77/A de
coordenadas geográficas 09°34'34,173"8 e 48°1TOl,174"WGr., localizado na margem direita do Córrego Maracujá; daí, segue pelo citado córrego, a jusante, com uma distância de 636,98
metros, até o Ponto D-126 de coordenadas geográficas
09°34'28,541"8 e 48°16'41,850"WGr., localizado na confluência
com o Ribeirão Piabanha (do Marco 824 ao Ponto D-126
confronta-se com Lotes 30, 26, 25, 24, Patrimônio de Tocantínia,
22, 21. 16, 94 e 93). Leste: Do ponto antes descrito, segue pelo
Ribeirão Piabanha, a montante, com a distância de 11.830,65
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331·2791. set.lout. 1991.
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metros, até o Ponto D-88 de coordenadas geográficas
09°39'35,460"8 e 48°14'00,122"WGr., localizado na confluência
com o Córrego Tamanca. Sul: Do ponto antes descrito, segue
pelo Córrego Tamanca, a montante, com uma distância de
3.960,17 metros, até o Ponto D-58 de coordenadas geográficas
09°41'04,386"8 e 48°15'22,930"WGr., localizado na confluência
com o Córrego Invernada; daí, segue por este, a montante, com
uma distância de 7.416,25 metros, até a sua cabeceira,
no Marco 68 de coordenadas geográficas 09°41'06,674"8 e
48°19'07,1l0"WGr.; daí, segue pela 8erra Lageado, passando pelos seguintes marcos: Marco 69 de coordenadas geográficas
09°41'07,954"8 e 48°19'23,106"WGr.; Marco 29 de coordenadas
geográficas 09°41'10,654"8 e 48°19'26,014"WGr., com uma distância de 3.707,14 metros, até o Ponto D-713 de coordenadas
geográficas 09°40'24,726"8 e 48°20'51,904"WGr., localizado na
margem direita do Córrego Taboca; daí, segue por este, a jusante, com uma distância de 2.725,31 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas 09°40'24,479"8 e 48°22'16,061"WGr., localizado na confluência com o Rio Tocantins. (Do Ponto D-88 ao
Marco 5 confronta-se com Lotes 63, Faz. Invernada, 61, 60, 32,
31). Oeste: Do marco antes descrito, segue pelo Rio Tocantins, a
jusante, com uma distância de 7.361,98 metros, até o Marco 824,
início da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 270, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da reserva indígena Fazenda Guarani,
no Estado de Minas Gerais.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 19, § I?, 26, parágrafo único, alínea a
e 27 da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí] da reserva indígena Fazenda Guarani, localizada nos Municípios de Carmésia,
Dores de Guanh ães e Senhora do Porto, Estado de Minas Gerais, caracterizada como área reservada, com superfície de
3.269,7126ha (três mil, duzentos e sessenta e nove hectares, setenta e um ares e vinte e seis centiares) e perímetro de
24.495,9Sm (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco
metros e noventa e oito centímetros).
Art. 2~ A reserva indígena de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 9 de coordenadas geográficas aproximadas 19°01'2S,l"S e 43°09'05,9"WGr.,
segue por uma vala até o Marco 10 de coordenadas geográficas
aproximadas 19°01 '00,3"S e 43°0S'13,4"WGr.; daí, pela referida vala com uma distância de 9.425,16 metros, até o Marco 1
de coordenadas geográficas aproximadas 19°01 '46,9"S e
43°05'09,9"WGr., localizado na margem direita de uma estrada
que liga a cidade de Guanhães a Carmésia. Leste: Do marco antes descrito, segue por linha reta com azimute e distância de
190°01'57,9" e 712,99 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas 19°02'09,S"S e 43°05'13,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 144°19'11,7"
e 70,47 metros, até a Estaca 2 de coordenadas geográficas aproximadas 19°02'11,7"S e 43°05'12,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 172°01'08,7" e 27,14 metros,
até a Estaca 3 de coordenadas geográficas aproximadas
19°02'12,5"S e 43°05'12,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 207°17'13,5" e 1.313,72 metros, até o
Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas 19°02'50,,7"8 e
43°05'32,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 210°13'39,1" e 1.776,23 metros, até o Marco 4
de coordenadas geográficas aproximadas 19°03'40,9"S e
43°06'02,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 119°4S'44,0" e 519,95 metros, até o Marco
5 de coordenadas geográficas aproximadas 19°03'49,2"S e
43°05'46,9"WGr. Sul: Do marco antes descrito, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 24s009'14,l" e 2.220,39 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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tros, até a Estaca 11 de coordenadas geográficas 19°04'16,S"S e
43°06'57,2"WGr., localizado em um espigão de serra; daí, segue
pelo referido espigão passando pelo Marco 6 de coordenadas
geográficas aproximadas 19°03'57,6"S e 43°07'OS,O"WGr., com
uma distância de 5.561,31 metros, até a Estaca 20 de coordenadas geográficas aproximadas 19°03'33,l"S e 43°0S'30,9"WGr.
Oeste: Do ponto antes descrito, segue por uma vala passando pelo Marco 7 de coordenadas geográficas aproximadas
19°03'21,l"S e 43°0S'31,O"WGr. e Marco S de coordenadas geográficas aproximadas 19°02'31,5"S e 43°09'26,9"WGr., com uma
distância de 5.089,00 metros, até o Marco 9, início da descrição
deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 271, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Pium, no Estado de
Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. S4, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena
Pium, localizada no Município de Boa Vista, Estado de Roraima, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.Zout. 1991.
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indígena, com a superfície de 4.607,6137ha (quatro mil, seiscentos e sete hectares, sessenta e um ares e trinta e sete centiares)
e perímetro de 27.140,32m (vinte e sete mil, cento e quarenta metros e trinta e dois centímetros].
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 105 de coordenadas geográficas 3°25'54,712"N e 61°07'45,697"WGr., localizado
na confluência do Igarapé do Macaquinho com o Rio Uraricoera, segue por este, a jusante, com uma distância de 6.04.1,56 metros, até o Marco 75 de coordenadas geográficas 03°26'08,311"N
e 61°04'40,406"WGr., localizado na confluência com o Igarapé São
Raimundo. Leste: Do marco antes descrito, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 166°06'58,0" e 3.432,43 metros
até o Marco 2 de coordenadas geográficas 03°24'19,793"N e
61°04'13,932"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé
Água Clara; daí, segue por este, a montante, com uma distância
de 5.698,49 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas
03°21'45,192"N e 61°05'37,338"WGr., localizado em sua cabeceira.
Sul: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de 248°35'21,9" e 244,74 metros, até o Marco 4
de coordenadas geográficas 3°21' 42,300"N e 61°05' 44,738"WGr.,
localizado no bordo de uma estrada de acesso à Cidade de Boa
Vista; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
269°22'20,5" e 2.315,61 metros, até o Marco 5 de coordenadas
geográficas 03°21'41,621"N e 61°06'59, 751"WGr., localizado na
margem direita do Igarapé do Tabaio. Oeste: Do marco antes
descrito, segue pelo referido igarapé, a jusante, com uma distância de 7.200,08 metros, até a sua confluência com o Igarapé
do Macaquinho, no Marco 7 de coordenadas geográficas
3°24'55,024"N e 61°08'12,606"WGr.; daí, segue pelo Igarapé do
Macaquinho, com uma distância de 2.207,41 metros, até o Marco
105, inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETO N? 272, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da
área indígena Cacau do Tarauacá, no Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí), da área indígena Cacau do Tarauacá, localizada no Município de Envira, Estado do
Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 28.367,2948ha (vinte e oito
mil, trezentos e sessenta e sete hectares vinte e nove ares e quarenta e oito centiares) e perímetro de 85.703,90m (oitenta e cinco
mil, setecentos e três metros e noventa centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MH-3 de coordenadas geográficas 07°22'54,6"8 e 69°58'59,2"WGr., localizado na
margem esquerda do Igarapé Cacau; segue por uma linha reta
com azimute e distância de 34°56'48" e 162,50 metros, até a
Estaca H-60 de coordenadas geográficas 07°22'50,3"8 e
69°58'56,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 17°04'21" e 440,15 metros, até a Estaca H-64 de
coordenadas geográficas 07°22'36,6"8 e 69°58'51,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 51°48'08" e
828,48 metros, até a Estaca H -68 de coordenadas geográficas
07°22'20,0"8 e 69°58'30,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 25°49'22" e 847,76 metros, até o
Marco MA-3 de coordenadas geográficas 07°21'55,2" e
69°58'18,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 42°55'54,5" e 262,99 metros, até a Estaca H-75 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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coordenadas geográficas 07'21'48,9"8 e 69'58'12,7"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 34°44'17" e
408,00 metros, até a Estaca H-79 de coordenadas geográficas
07'21'38,0"8 e 69'58'05,I"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 44'37'55" e 270,31 metros, até a
Estaca 81 de coordenadas geográficas 07'21'31,8"8 e
69°57'58,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 79'47'13" e 261,89 metros, até o Marco MG-83 de
coordenadas geográficas 07'21'30,3"8 e 69'57'50,5"WGr., localizado na margem do Lago Aruanã; daí, segue pela margem
do Lago Aruanã, com uma distância de 5.571,17 metros, até o
Marco MH-4 de coordenadas geográficas 07'20'07,6"8 e
69'56'56,3"WGr., localizado na margem direita do rio Tarauacá;
daí, segue por este, a jusante, com uma distância de 11.972,85
metros, até a confluência com o Igarapé Taboca, no Marco MG184 de coordenadas geográficas 07'18'52,3"8 e 69'54'50,4"WGr.
Leste: Do ponto antes descrito segue pelo Igarapé Taboca, com
uma distância de 1.028,80 metros, até o Marco MA-6 de coordenadas geográficas 07'19'18,6"8 e 69'54'42,2"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 158'59'27" e
137,16 metros, até a Estaca H-195 de coordenadas geográficas
07'19'22,7"8 e 69'54'40,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta COm azimute e distância de 150'20'26" e 168,57 metros, até a
Estaca H-197 de coordenadas geográficas 07'19'27,5"8 e
69'54'37,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 122'13'14" e 159,78 metros, até a Estaca H-198 de
coordenadas geográficas 07'19'30,3"8 e 69'54'33,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 175'58'59"
e 64,96 metros, até a Estaca H-199 de coordenadas geográficas
07'19'32,4"8 e 69'54'33,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 137'27'34" e 118,00 metros, até a
Estaca H-200 de coordenadas geográficas 07'19'35,2"8 e
69'54'30,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 197'34'09" e 166,00 metros, até a Estaca H-201 de
coordenadas geográficas 0,7'19'40,4"8 e 69'54'32,4"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 174'06'30"
e 209,21 metros, até a Estaca H-202 de coordenadas geográficas
07'19'47,2"8 e 69'54'31,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 144'52'41" e 516,73 metros, até o
Marco MH-7 de coordenadas geográficas 07'20'01,0"8 e
69'54'22,I"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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distância de 145'33'05" e 193,01 metros, até a Estaca H-206 de
coordenadas geográficas 07'20'06,1"8 e 69'54'18,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 103'35'10"
e 511,62 metros, até a Estaca H-209 de coordenadas geográficas
07'20'10,1"8 e 69'54'02,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 126'40'07" e 137,00 metros, até a
Estaca H-210 de coordenadas geográficas 07'20'12,8"8 e
69'53'58,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 102'41'06" e 156,50 metros, até a Estaca H-211 de
coordenadas geográficas 07'20'13,9"8 e 69'53'53,8"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 113'50'54"
e 109,40 metros, até a Estaca H-212 de coordenadas geográficas
07'20'15,3"8 e 69'53'50,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 149'02'29" e 619,10 metros, até o
Marco MH-8 de coordenadas geográficas 07'20'32,6"8 e
69'53'40,1 "WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 90'45'04" e 2.007,05 metros, até o Marco MH-9 de
coordenadas geográficas 07'20'33,6"8 e 69°52'34,7"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 90°09'37" e
637,56 metros, até a Estaca H-237 de coordenadas geográficas
07'20'33,7"8 e 69'52'13,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 113'54'00" e 939,54 metros, até
a Estaca H-244 de coordenadas geográficas 07'20'46,2"8 e
69'51'45,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 152'52'52" e 453,98 metros, até o Marco MH-10 de
coordenadas geográficas 07'20'59,4"8 e 69'51'39,2"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 148'00'49"
e 1.412,69 metros, até a Estaca H-262 de coordenadas geográficas 07'21'38,4"8 e 69°51'14,8"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 179'09'50" e 938,00 metros, até
o Marco MH-11 de coordenadas geográficas 07'22'09,0"8 e
69'51'14,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 172'15'41" e 1.587,66 metros, até o Março MH-12 de
coordenadas geográficas 07'23'00,2"8 e 69°51'07,6"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 169'43'25"
e 1.961,18 metros, até o Marco MG-307 de coordenadas geográficas 07'24'03,0"8 e 69'50'56,3"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 172'34'45,7" e 305,53 metros, até
a Estaca H-301 de coordenadas geográficas 07'24'12,9"8 e
69'50'55,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 156'37'35" e 2.027,69 metros, até o Marco MH-13 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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coordenadas geográficas 07°25'13,6"8 e 69°50'28,8"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 150022'33"
e 837,11 metros, até a Estaca H-345 de coordenadas geográficas
07°25'37,3"8 e 69°50'15,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 134°37'26" e 184,01 metros, até a Estaca H-346 de coordenadas geográficas 07°25'41,5"8 e
69°50'11,I"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 147°01'50" e 154,86 metros, até a Estaca H-348 de
coordenadas geográficas 07°25'45,7"8 e 69°50'08,4"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 179°21'33"
e 1.184,63 metros, até o Marco MH-14 de coordenadas geográficas 07°26'24,3"8 e 69°50'08,1 "WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 176°54'09" e 986,67 metros, até
a Estaca H-374 de coordenadas geográficas 07°26'56,4"8 e
69°50'06,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 130°19'16" e 218,64 metros, até a Estaca H-376 de
coordenadas geográficas 07°27'01,0"8 e 69°50'01,0"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 101°32'28"
e 139,45 metros, até a Estaca H -378 de coordenadas geográficas
07°27'01,9"8 e 69°49'56,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 128°40'56" e 405,39 metros, até o
Marco MH-15 de coordenadas geográficas 07°27'10,2"8 e
69°49'46,2"WGr., localizado na margem do Rio Amarrá. Sul: Do
ponto antes descrito segue pelo referido rio, à montante, com
uma distância de 16.273,98 metros, até a confluência com o Igarapé Curupaí, no Marco MH-16 de coordenadas geográficas
07°32'45,4"8 e 69°52'46,8"WGr.; daí, segue pelo referido igarapé, à montante, com uma distância de 3.933,12 metros, até o
Marco MH-17 de coordenadas geográficas 07°32'40,6"8 e
69°54'20,6" WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 330°35'31" e 85,26 metros, até o Marco MA-17 de
coordenadas geográficas 07°32'38,2"8 e 69°54'21,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 327°02'20"
e 357,60 metros, até a Estaca H -589 de coordenadas geográficas
07°32'28,4"8 e 69°54'28,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 314°17'27" e 245,41 metros, até
a Estaca H-591 de coordenadas geográficas 07°32'22,8"8 e
69°54'34,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 299°16'31" e 212,25 metros, até a Estaca H-593 de
coordenadas geográficas 07°32'19,4"8 e 69°54'40,0"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 309°42'12"
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e 159,92 metros, até o Marco MX-Ol de coordenadas geográficas
07°32'16,1"8 e 69°54'44,O"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 313°30'23" e 88,57 metros, até
a Estaca H-596 de coordenadas geográficas 07°32'14,1"8 e
69°54'46,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 302°49'19" e 173,15 metros, até a Estaca H-599 de
coordenadas geográficas 07°32'11,0"8 e 69°54'50,8"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 322°50'21"
e 47,58 metros, até a Estaca H-600 de coordenadas geográficas
07°32'09,8"8 e 69°54'51,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 291"31'53" e 71,02 metros, até
a Estaca H-601 de coordenadas geográficas 07°32'08,9"8 e
69°54'53,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 278°39'48" e 156,32 metros, até a Estaca H-603 de
coordenadas geográficas 07°32'08,2"8 e 69°54'59,O"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 263°47'35"
e 166,91 metros, até o Marco MH-18 de coordenadas geográficas
07°32'08,7"8 e 69°55'04,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 318°58'11" e 70,12 metros, até
o Marco MA-18 de coordenadas geográficas 07°32'07,0"8 e
69°55'05,9"WGr.; localizado na cabeceira do Igarapé Cacau.
Oeste: Do ponto antes descrito segue pelo referido igarapé, a jusante, com uma distância de 12.079,58 metros, até o Marco MH19 de coordenadas geográficas 07°27'41,9"8 e 69°58'21,3"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
288°43'55" e 209,99 metros, até o Marco MA-19 de coordenadas
geográficas 07°27'39,7"8 e 69°58'27,8"WGr.; daí, segue por uma
linha reta na confrontação com a área municipal, com azimute e
distância de 288°51'16" e 223,03 metros, até a Estaca H-737 de
coordenadas geográficas 07°27'37,3"8 e 69°58'34,7"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 338°38'51"
e 82,98 metros, até a Estaca H-738 de coordenadas geográficas
07°27'34,8"8 e 69°58'35,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 328°33'53" e 336,35 metros, até
a Estaca H-742 de coordenadas geográficas 07°27'25,4"8 e
69°58'41,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 354°26'43"8 e 238,59 metros, até o Marco MH-20 de
coordenadas geográficas 07°27'17,7"8 e 69°58'42,1"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 338°31'39"
e 861,49 metros, até a Estaca H-751 de coordenadas geográficas
07°26'51,6"8 e 69°58'52,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta
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com azimute e distância de 346°52'18" e 385,54 metros, até
a Estaca H-754 de coordenadas geográficas 07°26'39,4"8 e
69°58'55,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 338°08'23" e 908,41 metros, até o Marco M8-26 de
coordenadas geográfícas 07°26'11,9"8 e 69°59'06,19"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 347°42'43"
e 162,99 metros, até a Estaca H-2 de coordenadas geográficas
07°26'06,7"8 e 69°59'07,2"WGr., localizada na margem de uma
estrada de acesso Envira/Cacau Tarauacá; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 04°57'44" e 716,19 metros,
até o Marco MG-1 de coordenadas geográficas 07°25'43,5"8 e
69°59'05,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 10°23'09" e 2.207,61 metros, até a Estaca H-25 de
coordenadas geográficas 07°24'32,8"8 e 69°58'52,1"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 352°43'03"
e 245,99 metros, até a Estaca H-28 de coordenadas geográficas
07°24'24,8"8 e 69°58'53,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 338°35'44" e 185,62 metros, até
a Estaca H-30 de coordenadas geográficas 07°24'19,2"8 e
69°58'55,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 329°07'56" e 603,34 metros, até o Marco MH-2 de
coordenadas geográficas 07°24'02,3"8 e 69°59'05,3"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 30°32'10" e
202,59 metros, até a Estaca H-37 de coordenadas geográficas
07°23'56,7"8 e 69°59'0l,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 51°30'52" e 500,08 metros, até a Estaca H-42 de coordenadas geográficas 07°23'46,5"8 e
69°58'49,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 345°25'03" e 90,39 metros, até a Estaca H-43 de
coordenadas geográficas 07°23'43,7"8 e 69°58'49,8"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 25°14'42" e
199,21 metros, até a Estaca H-45 de coordenadas geográficas
07°23'37,8"8 e 69°58'47,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 49°44'57" e 130,58 metros, até
a Estaca H -46 de coordenadas geográficas 07°23'35,1 "8 e
69°58'43,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 08°14'58" e 70,50 metros, até o Marco MA-2 de
coordenadas geográficas 07"23'32,8"8 e 69°58'43,5"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé Cacau; daí, segue por este, a jusante, com uma distância de 1.388,03 metros, até o Marco
3, início desta descrição perimétrica.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasilia, 29 de outubro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
DECRETO N? 273, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Jetuerene. no Estado
do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso .IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do indio (Funai) da área indígena .Iatuarana, localizada no Municipio de Manacapuru., Estado do
Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 5.251. 7956ha (cinco mil, duzentos e cinqüenta e um hectares, setenta e nove ares e cinqüenta e seis cent.iaresl e perímetro de 29.700,88m (vinte e nove mil,
setecentos metros e oitenta e oito centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas geográficas 03°02'15,5"S e 60 0 5 6 ' 0 0 , 0 " W G r . ; localizado na
confluência do Igarapé Jatuarana com um igarapé sem denominação; segue por linha reta com azimute e distância de
124°22'30,0" e 2.000,43 metros, até o Marco 2 de coordenadas
geográficas 03°02'52,1"S e 60 0 5 5 ' 0 6 , 5 " W G r . ; daí, segue por linha
reta com azimute e distãncia de 124°20'10,5" e 1.972,34 metros,
até o Marco 3 de coordenadas geográficas 03°03'28,2"S e
60 0 5 4 ' 1 3 , 7 " W G r . ; daí, segue por linha reta com azimute e distãncia de 124°18'58,3" e 1.964,22 metros, até o Marco 4 de coorCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.Zout. 1991.
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denadas geográficas 03'04'04,2"8 e 60 0 5 3 ' 2 1 , 1 " W G r . ; localizado próximo ao Igarapé do Inferno; daí, segue por linha reta
com azimute e distância de 124'17'48,1" e 1.723,76 metros,
até o Marco 5 de coordenadas geográficas 03'04'35,7"8 e
600 5 2 ' 3 4 , 9 " W G r . ; localizado na margem esquerda do Igarapé do
Sal. Leste: Do Marco 5 segue por linha reta com azimute e distância de 191°22'59,3" e 1.990,33 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas 03°05'39,2"8 e 60 0 5 2 ' 4 7 , 5 " W G r . ; daí, segue
por linha reta com azimute e distância de 191'21'13,1" e 2.152,37
metros até o Marco 7 de coordenadas geográficas 03°06'47,9"8 e
60'53'01,1"WGr.; daí, segue por linha reta com azimute e distância de 191'20'49,2" e 20,00 metros, até o Ponto 1 de coordenadas geográficas 03°06'48,5"8 e 60 0 5 3 ' 0 1 , 2 " W G r . ; localizado na
margem direita do Igarapé Mundurucus. Sul: Do Ponto 1 segue
pelo citado igarapé, sentido jus ante com extensão de 3.984,38
metros, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas 03'07'51,0"8 e
600 5 4 ' 4 1 , 2 " W G r . ; localizado na confluência com o Rio Manacapuru; daí, segue pelo citado rio com extensão de 1.590,70 metros, no sentido montante até o Marco 00 de coordenadas geográficas 03°07'27,7"8 e 60 0 5 5 ' 2 0 , 8 " W G r . ; localizado na confluência com o Igarapé J atuarana. Oeste: Do Marco 00 segue pelo citado igarapé, no sentido montante com extensão de 12.301,85
metros, até o Marco 1, início deste memorial.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 274, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demerceçeo administrativa da área indlgena Terra Vermelha, no Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo 'em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Terra Vermelha, localizada no Município de Beruri, Estado do
Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 6.928,2118ha (seis mil, novecentos e vinte e oito hectares, vinte e um ares e dezoito centiares) e perímetro de 43.531,30m (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e um metros e trinta centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 7 de coordenadas
geográficas 04°39'41,699"8 e 62'22'18,895"WGr., situado na margem esquerda do Igarapé 8acado, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 92'11'36,9" e 1.441,99 metros,
até o Marco 6 de coordenadas geográficas 04'39'43,453"8 e
62°21'32,On"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 92°12'01,2" e 2.058,40 metros, até o Marco 5 de
coordenadas geográficas 04°39'45,966"8 e 62°20'25,338"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
92'12'20,8" e 1.775,97 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas 04'39'48,136"8 e 62'19'27,720"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 92°12'40,8" e 2.144,56 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas 04'39'50,763"8 e
62°18'18,200"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 92°13'01,3" e 2.027,30 metros, até o Marco 2 de
coordenadas geográficas 04°39'53,252"8 e 62°17'12,418"WGr., situado próximo a cabeceira do Igarapé Quariquara. Leste: Do
marco antes descrito, segue pelo referido igarapé, à jusante
com uma extensão de 7.700,13 metros, até a sua confluência
com o Rio Purus, no Marco MA de coordenadas geográficas
04°42'32,622"8 e 62'18'03,208"WGr. Sul: Do marco antes descrito segue pelo referido Rio, à montante, com uma extensão de
12.398,23 metros, até a confluência com o Lago do 8acado; daí,
segue pelo referido lago com uma extensão de 5.115,73 metros,
até a confluência com o Igarapé 8acado, no Ponto EW-l de
coordenadas geográficas 04°42'28,387"8 e 62'22'53,113"WGr.
Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo referido igarapé, à
montante, com uma extensão de .8.868,99 metros, até o Marco 7,
inicial da descrição deste perímetro.
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.z'out. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; nO? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
DECRETO N? 275, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Uru-Eu-Wau-Wau, no'
Estado de Rondônia.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena UruEu-Wau-Wau, localizada nos Municípios de Costa Marques,
Ariquemes, Guajará-Mirim, São Miguel do Guaporé, Jaru, Vila
Nova do Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Alvorada do Oeste e
Porto Velho, Estado de Rondônia, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, e com superfície de
1.867.117,80ha (hum milhão, oitocentos e sessenta e sete mil,
cento e dezessete hectares e oitenta ares) e perímetro de
865.153,01m (oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta
e três metros e hurncentímetro).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas 10°31'32,93"8 e 63°58'16,37WGr., localizado na margem direita do Rio .Iaciparaná, na foz do Igarapé da Divisa, segue por este igarapé no sentido montante, com uma extensão de
18.179,01 metros, até a sua cabeceira no Marco 2 de coordenadas
geográficas 10°36'20,04"8 e 63°51'12,28"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 47°32'24.26" e distância de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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8.069,75 metros, até o Marco 3 (8AT 3) localizado na confluência
do Igarapé Cachoeirinha com o Rio Candeias Braço Esquerdo;
daí, segue pelo referido Rio no sentido montante com uma extensão de 25.573,04 metros, até a confluência com o Igarapé Taxi, Marco 4 de coordenadas geográficas 10'42'02,97"8 e
63°40'49,48"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
90'03'16,72" e distãncia de 23.892,62 metros, até o Marco 5 de
coordenadas geográficas 10'42'05,15"8 e 63'27'42,95"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 01'41'35,23" e distância de 22.355,72 metros, até o Marco 6 (8AT 6) de coordenadas
geográficas 10'29'57,64"8 e 63'27'20,13"WGr., situado entre
duas elevações, na linha C-a-A, do Projeto Burarciro, do Incra;
daí, segue pela linha C-O-A com azimute de 89'58'30,23" e distância de 7.991,15 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas 10'29'57,87"8 e 63'22'57,24"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 358'29'14,68" e distância de 1.026,41
metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas 10'29'18,61"8
e 63'22'58,23"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Monte
Negro; daí, segue pelo referido igarapé no sentido jusante com
uma extensão de 20.507,60 metros, até a sua confluência com o
Rio J amari, Marco 9 (8AT 9) de coordenadas geográficas
10'23'43,04"8 e 63'15'30,77"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 88'07'49,09" e distância de 4.502,86 metros, até
o Marco 10 de coordenadas geográficas 10'23'38,36"8 e
63'13'02,75"WGr., coincidente com o Marco 81 do Projeto Burareiro, do Incra. Leste: Daí, segue pela linha B-30 do Incra com
azimute de 180'10'46,39" e distância de 9.210,63 metros,
até o Marco 11 de coordenadas geográficas 10'28'38,25"8 e
63'13'03,91"WGr., coincidente com o Marco 10 do Incra; daí, segue pela linha C-O com azimute de 90'22'08,67" e distância de
3.033,13 metros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas
10'28'38,95"8 e 63'11 '24,13"WGr., coincidente com o Marco 7 do
lucra; daí, segue por uma linha reta com azimute de
180'17'30,35" e distância de 2.285,46 metros, até o Marco 13 de
coordenadas geográficas 10'29'53,36"8 e 63'l1'24,56"WGr.,
coincidente com o Marco 8 do Incra; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 90'20'06,47" e distância de 2.729,49 metros,
até o Marco 14 de coordenadas geográficas 10'29'53,93"8 e
63'09'54,77"WGr., I do Marco 10 até o Marco 14 confronta-se
com o Projeto Burareiro do Incra); dai, segue por uma linha reta com azimute de 180'20'52,94" e distância de 8.614,54 metros,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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até o Marco 15 de coordenadas geográficas 100 3 4 ' 3 4 , 4 1 " S e
63°09'56,64"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
134°23'48,27" e distância de 39.363,91 metros, até o Marco 16 de
coordenadas geográficas 10 0 4 9 ' 3 1 , 1 9 " S e 62°54'30,81"WGr, localizado na margem esquerda do Rio J aru; daí, segue pelo referido rio no sentido montante com uma extensâo de 18.095,31 metros, até a confluência de um igarapé sem denominação
no Marco 17 de coordenadas geográficas 10
e
63°00'01,65"WGr.; daí, segue pelo referido igarapé no sentido
montante com uma extensão de 8.623,33 metros, até a sua cabeceira, situada na encosta da Serra do Mirante, no Marco 18 de
coordenadas geográficas 100 5 9 ' 5 8 , 1 8 " S e 62°59'12,22"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 153°09'57,44" e distância de 476,29 metros, até o Marco 19 de coordenadas geográficas
11°00'12,02"S e 62°59'05,13"WGr., localizado na cabeceira de
um igarapé sem denominação; daí, segue pelo referido igarapé
no sentido jusante com uma extensão de 5.283,49 metros, até a
sua confluência com o Igarapé Trincheira, no Marco 20 de coordenadas geográficas 11°01'47,73"S e 62°56'53,96"WGr.; daí, segue pelo Igarapé Trincheira no sentido jus ante com uma extensão de 2.001,66 metros, até a confluência de um igarapé sem denominação no
Marco 21 de
coordenadas geográficas
11002'03,02"S e 62°55'52,16"WGr.; daí, segue pelo referido igarapé no sentido montante com uma extensão de 1.971,19 metros,
até à sua cabeceira, Marco 22 de coordenadas geográficas
11°02'50,63"S e 62°56'32,39"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 98°49'32,95" e distância de 836,64 metros, até o
Marco 23 (SAT 23) de coordenadas geográficas 11°02'54,81"S e
62°56'05,14"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem
denominação; daí, segue pelo referido igarapé no sentido jusante com uma extensão de 21.327,36 metros, até a sua confluência
com o Rio Urupá no Marco 24 de coordenadas geográficas
11°11'45,89"S e 62°51'54,76"WGr.; daí, segue pelo referido rio
no sentido jusante com uma extensâo de 34.141,92 metros, até a
confluência com o Igarapé Esmeril no Marco 25 (SAT 251 de
coordenadas geográficas 11°07'40,88"S e 62°41'52,25"WGr., daí,
segue por uma linha reta com azimute de 156°26' 42,52" e distância de 43.444,99 metros, até o Marco 26 (SAT 26) de coordenadas
geográficas 11°29'16,72"S e 62°32'17,80"WGr., localizado na
margem direita do Igarapé Norte-Sul. Sul: daí, segue pelo referido igarapé no sentido jusante com uma extensão de 32.703,54
055'33,65"S

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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metros, até a sua confluência com o Rio São Miguel Marco 27
de coordenadas geográficas 11°38'19,91"8 e 62°44'12,79"WGr.;
daí, segue pelo referido rio no sentido jusante com uma extensão de 12.228,03 metros, até a confluência com o Igarapé Jurupari, Marco 28 (8AT 28) de coordenadas geográficas
11°41'17,20"8 e 62°49'04,47"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 222°54'20,04" e distância de 4.878,77 metros, até
o Marco 29 de coordenadas geográficas 11°43'13,61"8 e
62°50'54,12"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé
Preto; daí, segue pelo referido igarapé até a confluência com o
Igarapé Azul; daí seguindo por este perfazendo um total de
12.763,88 metros até o Marco 30 de coordenadas geográficas
11°40'19,20"8 e 62°56'15,77"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 271°23'38,99" e distância de 17.097,48 metros, até o Marco 31 de coordenadas geográficas 11°40'05,63"8 e
63°05'40,35"WGr., localizado no alto da Serra Fernão Dias, na
cabeceira do Igarapé Vinte e Dois de Outubro; daí, segue pelo
referido igarapé no sentido jusante até a sua confluência com o
Rio Manoel Correia; daí, segue pelo referido rio no sentido jusante até o Marco 33 de coordenadas geográficas 11°50'16,06"8 e
63°16'42,04"WGr., localizado à 322,00 metros da confluência
com o Igarapé Sabuguinho: daí, segue por uma linha reta com
azimute de 270001'34,30" e distância de 65.700,55 metros, até o
Marco 34 de coordenadas geográficas 11°50'10,64"8 e
63°52'53,36"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé do Vovô.
Oeste: Daí, segue, pelo referido igarapé no sentido jusante com
uma extensão de 14.209,82 metros, até a sua confluência com
o Rio Cautário, Marco 35 de coordenadas geográficas
11°43'21,81"8 e 63°53'44;94"WGr., daí segue pelo referido rio no
sentido jusante com uma extensão de 10.384,13 metros, até a sua
confluência com o Igarapé São João do Branco, Março 36 de
coordenadas geográficas 11°44'33,43"8 e 63°57'55,97"WGr.; daí,
segue pelo referido igarapé no sentido montante com uma extensão de 30.310,42 metros, até a sua confluência com o Igarapé
Riozinho, Marco 37 de coordenadas geográficas 11°33'37,12"8 e
63°58'10,64"WGr.; daí segue pelo Igarapé Riozinho no sentido
montante com uma extensão de 31.442,35 metros, até a sua cabeceira, Marco 38 de coordenadas geográficas 11°22'35,76"8 e
63°52'53,33"WGr., daí, segue por uma linha reta com azimute de
81°34'13,03" e distância de 1.153,76 metros, até o Marco 39 de
coordenadas geográficas 11°22'30,37"8 e 63°52'15,66"WGr., locaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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lizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue
pelo referido igarapé no sentido jusante com uma extensão de
14.337,87 metros, até a sua confluência com o Igarapé São João,
Marco 40 de coordenadas geográficas 11°15'57,91"8 e
63°52'30,82"WGr.; daí, segue pelo Igarapé São João no sentido
jusante com uma extensão de 55.280,40 metros, até a sua confluência com o Rio Pacaas Novas, Marco 41 de coordenadas
geográficas 11°11'28,11"8 e 64°16'58,15"WGr.; daí, segue pelo
referido rio no sentido montante com uma extensão de 3.500,05
metros, até a confluência com o Igarapé Taboquinha, Marco 42
de coordenadas geográficas 11°10'22,44"8 e 64°16'Ol,65"WGr.;
daí, segue pelo referido igarapé no sentido montante com uma
extensão de 9.634,66 metros até a sua cabeceira, Marco'
43 (8AT-431 de coordenadas geográficas 11°07'55,86"8 e
64°19'22,25"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
335°14'31,62" e distância de 2.478,10 metros, até o Marco 44 de
coordenadas geográficas 11°06'42,47"8 e 64°19'56,12"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue
pelo referido igarapé no sentido jusante com uma extensão de
14.506,22 metros, até a sua confluência com um igarapé
sem denominação no Marco 45 de coordenadas geográficas
11"02'59,42"8 e 64°21'39,80"WGr.; daí, segue por este igarapé no
sentido jusante com uma extensão de 9.767,88 metros, até a sua
confluência com um igarapé sem denominação no Marco 46 de
coordenadas geográficas 11°04'40,59"8 e 64°25'59,28"WGr; daí,
segue por este igarapé no sentido montante com uma extensão
de 16.620,43 metros, até a sua cabeceira no Marco 47 de coordenadas geográficas 10°58'06,34"8 e 64°26'09,98"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 36°58'31,65" e distância de
3.403,33 metros, até o Marco 48 de coordenadas geográficas
10°56'38,16"8 e 64°25'02,13"WGr.; localizado na cabeceira de
um igarapé sem denominação; daí, segue pelo referido igarapé
no sentido jus ante com uma extensão de 13.326,85 metros, até
sua confluência com o Igarapé Repartição, Marco 49 de coordenadas geográficas 10°51'43,64"8 e 64°22'26,43"WGr.; daí, segue
pelo Igarapé Repartição no sentido jusante com uma extensão
de 13.878, 30 metros, até a sua confluência com o Rio Ouro Preto, Marco 50 de coordenadas geográficas 10°50'04,11"8 e
64°26'54,82"WGr.; daí, segue pelo referido rio no sentido montante passando pelo Ponto 50/76 de coordenadas geográficas
10°46'02,84"8 e 64°12'40,87"WGr., localizado na confluência de
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um igarapé sem denominação; daí, segue pelo referido igarapé
no sentido montante até a sua cabeceira no Marco 51 de coordenadas geográficas 10°44'57,98"8 e 63°59'02,30"WGr. (do Marco
50 ao Marco 51 tem uma extensão de 70.574,16 metros); daí, segue por uma linha reta com azimute de 357°46'37,92 e distância
de 1.547,15 metros, até o Marco 52 de coordenadas geográficas
10°44'07,65"8 e 63°59'04,1l"WGr., localizado na cabeceira de
um igarapé sem denominação; daí, segue pelo referido igarapé
no sentido jusante com uma extensão de 13.056,66 metros, até a
sua confluência com o Rio .Iaciparaná no Marco 53 de coordenadas geográficas 10°38'00,17"8 e 63°59'06,95"WGr.; daí, segue pelo referido Rio no sentido jusante com uma extensão de
20.021,85 metros, até o Marco 1, início da descrição deste
perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto n? 98.894, de 30 de janeiro de 1990.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 276, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a âemerceçõo administrativa da área indígena Taunay-Ipegue, no Estado do Mato Grosso do Sul.

O PRE81DENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena
Taunay-Ipegue, localizada no Município de Aquidauana, Estado
do Mato Grosso do Sul, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com a superfície de 6.461,3459ha
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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(seis mil, quatrocentos e sessenta e um hectares, trinta e quatro
ares e cinqüenta e nove centiares) e perímetro de 33.259,897m
(trinta e. três mil, duzentos e cinqüenta e nove metros e oitocentos e noventa e sete milímetros).

Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 8 (oito) de coordenadas geográficas 20°15'11"8 e 56°07'52"WGr., cravado nas divisas da Fazenda Esperança, de Enio Alves Correa e Fazenda
Cristalina de Nilton Lippi e outros; deste, com azimute verdadeiro de 59°25' 41" e distância de 1.600,213 metros confrontandose com a Fazenda Esperança de Enio Alves Correa, chega-se ao
Marco 7 (sete) de coordenadas geográficas 20°14'44"8 e
56°07'05"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de 59°31'28" e
distância de 2.079,488 metros confrontando· se com a Fazenda
Esperança de Enio Alves Correa, chega-se ao Marco 6 (seis) de
coordenadas geográficas 20°14'09"8 e 56°06'03"WGr.; deste,
com azimute verdadeiro 77°24'06" e distância de 1.319,047 metros, confrontando-se com a Fazenda Esperança de Enio Alves
Correa, chega-se ao Marco 5 (cinco) de coordenadas geográficas
20°14'00"8 e 56°05'19"WGr.; deste, com azimute verdadeiro 77°56'55" e distância de 1.859,111 metros, confrontando-se
com a Fazenda Esperança de Enio Alves Correa, chega-se ao
Marco 4 (quatro) de coordenadas geográficas 20°13'47"8 e
56°04'16"WGr.; deste, Com azimute verdadeiro 77°47'22" e distância de 2.090,456 metros, confrontando-se com a Fazenda Esperança de Enio Alves Correa, chega-se ao Marco 3 (três) de
coordenadas geográficas 20°13'32"8 e 56°03'06"WGr.; deste,
com azimute verdadeiro de 77°55'51" e distância de 1.943,722
metros, confrontando-se com a Fazenda Esperança de Enio Alves Correa, chega-se ao Marco 2 (dois) de coordenadas geográficas 20°13'19"8 e 56°02'00"WGr.; deste, com azimute verdadeiro
de 77°57'50" e distância de 1.916,836 metros confrontando-se
com a Fazenda Esperança de Enio Alves Correa e Fazenda Funil de Estevão Alves Correa, chega-se ao Marco 1 (um) de coordenadas geográficas 20°13'05"8 e 56°00'56"WGr. Leste: Do marco anteriomentedescrito; deste, com azimute verdadeiro de
182°37'10" e distância de 2.190,045 metros, confrontando-se com
a Fazenda Funil de Estevão Alves Correa, chega-se ao Marco
22 (vinte e dois) de coordenadas geográficas 20°14'16"8 e
56°00'59"WGr.: deste, Com azimute verdadeiro de 182°43'08" e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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distância de 1.189,909 metros, confrontando-se com as Fazendas
Funil de Estevão Alves Correa e Ipanema de Nilton Lello,
chega-se ao Marco 21 (vinte e um) de coordenadas geográficas
20014'55"S e 56"01'0l"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de
214"58'21" e distância de 1.484,160 metros, confrontando-se com
a Fazenda Maria do Carmo de Salma Salomão Saigali, chega-se
ao Marco 20 (vinte) de coordenadas geográficas 20015'35"S e
56"0l'30"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de 215"04'17" e
distância de 1.904,120 metros confrontando-se com a Fazenda
Maria do Carmo de Salma Salomão Saigali, chega-se ao Marco
19 (dezenove) de coordenadas geográficas 20"16'26"S e
56"02'07"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de 194"04'12" e
distância de 285,271 metros confrontando-se com a Fazenda
Maria do Carmo de Salma Salomão Saigali, chega-se ao Marco 18 (dezoito) de coordenadas geográficas 20"16'35"S e
56"02'09"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de 216"57'07" e
distância de 921,894 metros confrontando-se com a Fazenda
Maria do Carmo de Salma Salomão Saigali, chega-se ao Marco 17 (dezessete) de coordenadas geográficas 20"16'59"S e
56"02'28"WGr. Sul: Do marco anteriormente descrito; deste,
com azimute verdadeiro de 265"45'55" e distância de 198,033 metros confrontando-se com a Fazenda Maria do Carmo de Salma
Salomão Saigali, chega-se ao Marco 16 (dezesseis) de coordenadas geográficas 20"16'59"S e 56"02'35"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de 258"15'34" e distância de 1.606,95 metros
confrontando-se com a Fazenda Maria do Carmo de Salma Salomão Saigali, chega-se ao Marco 15 (quinze] de coordenadas geográficas 20"17'10"S e 56"03'29"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de 283"32'52" e distância de 907,070 metros confrontandose com a Fazenda Maria do Carmo de Salma Salomão Saigali,
chega-se ao Marco 14 (quatorze) de coordenadas geográficas
20"17'03"S e 56"04'00"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de
260"49'41" e distância de 1.323,506 metros confrontando-se com
a Fazenda Maria do Carmo e com o distrito de 'I'aunay, chegase ao Marco 13 (treze) de coordenadas geográficas 20"17'11"S e
56"04'45"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de 260"46'43" e
distância de 1.261,908 metros confrontando-se com o distrito de
Taunay, com terras de Dorival Bueno e com a Fazenda Ouro
Preto de José Lippi e outros, chega-se ao Marco 12 (doze) de
coordenadas geográficas 20"17'17"S e 56"05'28"WGr.; deste,
com azimute verdadeiro de 271"19'39" e distância de 1.804,480
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5,
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metros, confrontando-se com a Fazenda Ouro Preto de José Lippi e outros, chega-se ao Marco 11 (onze) de coordenadas geográficas 200 1 7 ' 1 6 " S e 56°06'30"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de 271°24'50" e distância de 1.424,002 metros confrontando-se
com a Fazenda Ouro Preto de José Lippi e outros, chegando-se
ao Marco 10 (dez) de coordenadas geográficas de 20017'15" e
56°07'19"WGr_ Oeste: Do marco anteriormente descrito; deste
com azimute verdadeiro de 346°18'30" e distância de 2.060,317
metros confrontando-se com a Fazenda Cristalina de Nilton
Lippi e outros, chega-se ao Marco 9 (nove) de coordenadas geográficas 20 0 1 6 ' 1 0 " S e 56°07'36"WGr.; deste, com azimute verdadeiro de 346°15'01" e distância de 1.889,360 metros, confrontando-se com a Fazenda Cristalina de Nilton Lippi e outros, chegase ao Marco 8 (oito), marco inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 277, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indigena Amambai, no Estado
do Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí) da área indígena
Amambaí, localizada no Município de Amambai, Estado do Mato Grosso do Sul, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena, com a superfície de 2,429,5454ha (dois mil,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5. t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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quatrocentos e vinte e nove hectares, cinqüenta e quatro ares e

cinqüenta e quatro centiares) e perímetro de 22.413,11m (vinte e
dois mil, quatrocentos e treze metros e onze centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 (um) de coordenadas geográficas aproximadas 23'03'19"8 e 55'13'36"WGr.,
cravado no encontro do Córrego Piquê-Sôru com a cerca de divista; deste, por uma linha reta de azimute 72°43'32" e distância
de 485,37 metros até o Marco 2 (dois) de coordenadas geográficas aproximadas 23'03'14"8 e 55'13'20"WGr., cravado na margem direita da Rodovia M8-386 sentido Ponta Porã - Amambai; deste, segue por uma linha reta de azimute 70'41'36" e distância de 44,44 metros até o Marco 3 (três) de coordenadas geográficas aproximadas 23'03'14"8 e 55'13'18"WGr., cravado na
margem esquerda da referida rodovia; deste, segue por uma linha reta com azimute 71'33'50" e distância de 1.126,59 metros
até o Marco 4 (quatro) de coordenadas geográficas aproximadas
23'03'02"8 e 55'12'41"WGr., confrontando com terras da armazenadora de grãos Cotrijui; deste, segue por uma linha reta de
azimute 81'03'41" e distância de 1.760,30 metros até o Marco 5
(cinco] de coordenadas geográficas aproximadas 23'02'52"8 e
55'11'40"WGr., confrontando com a Fazenda Casa Branca; deste, segue por uma linha reta de azimute 77°44'23" e distância de
271,43 metros até o Marco 6 (seis) de coordenadas geográficas
aproximadas 23'02'50"8 e 55'n'31"WGr., confrontando com a
Fazenda Casa Branca; deste, segue por uma linha reta de azimute 79'40'27" e distância de 251,22 metros até o Marco 7 (sete) de coordenadas geográficas aproximadas 23'02'49"8 e
55'11 '22"WGr., cravado na cabeceira do Córrego Tujuhv; deste,
seguindo pelo Córrego Tujuhy, sentido jusante. por diversos azimutes e distância de 1.015,21 metros confrontando com a Fazenda Santa Helena de propriedade de Ramon Escobar até o encontro do Marco 8 (oito) de coordenadas geográficas aproximadas 23'02'37"8 e 55'10'49"WGr. Leste: Do marco anteriormente
descrito; seguindo por uma linha reta de azimute 142°25'20" e
distância de 4.482,02 metros até o Marco 9 (nove) de coordenadas geográficas aproximadas 23'04'31"8 e 55'09'12"WGr.; confrontando com parte da Fazenda Campinas de propriedade de
Abisai Machado e Davi Machado; deste, seguindo pelo Rio Pandui, sentido montante, por diversos azimutes e distância de
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4.609,25 metros até o encontro do Marco 10 (dez) de coordenadas
geográficas aproximadas 23'06'06"8 e 55'10'35"WGr., cravado
na barra do Rio Pandui com o córrego Desbarrancado. Sul: Do
marco anteriormente descrito; seguindo pelo Córrego Desbarrancado, sentido montante, por diversos azimutes e distância de

5.646,89 metros até o encontro do Marco 11 (onze) de coordena- .
das geográficas aproximadas 23'03'55"8 e 55'12'27"WGr., cravado na cabeceira do Córrego Desbarrancado. Oeste: Do marco
anteriormente descrito; seguindo por uma linha reta de azimute

342'06' 15" e distância de 111,15 metros até o encontro do Marco
12 (doze) de coordenadas geográficas aproximadas 23'03'52"8 e
55'12'29"WGr., confrontando com terras da Missão Evangélica;
deste, segue por uma linha de azimute 257'07'59" e distância de
1.701,78 metros até o encontro do Marco 13 (treze) de coordenadas geográficas aproximadas 23'03'47"8 e 55'13'28"WGr., cravado no encontro da cerca com o Córrego Piguê-Sôru: deste, seguindo pelo Córrego Piguê-Sôru; sentido montante, por diversos
azimutes e distância de 907,17 metros até o encontro do Marco 1
(um) ponto de partida ·da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 278, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Igarapé do Caucho. no
Estado do Acre.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
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pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Igarapé do Caucho, localizada no Município de 'I'arauacá, Estado
do Acre, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, tendo superfície de 12.317,8938ha (doze mil, trezentos e dezessete hectares, oitenta e nove ares e trinta e oito
centiares) e perímetro de 50.011,38m (cinqüenta mil e onze metros e trinta e oito centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas 8°14'03,308"8 e 70 0 4 5 ' 4 4 , 3 5 8 " W G r . , localizado na
margem direita do Rio MUTu, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 72°48'20,0" e 393,03 metros, até o Marco 2
de coordenadas geográficas 8°13'59,580"8 e 70 045'32,074"WGr.,
localizado na margem do Lago Dezoito; daí, segue margeando o
referido lago, com uma distância de 494,70 metros, até o Marco 3
de coordenadas geográficas 8°13'55,401"8 e 70 0 4 5 ' 1 6 , 4 6 4 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
73°24'38,6" e 1.797,72 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas 8°13'38,940"8 e 70 0 4 4 ' 2 0 , 0 9 9 " W G r . , localizado próximo
do Igarapé Assaçu: daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 73°24'55,4" e 1.943,95 metros, até o Marco 5 de
coordenadas geográficas 8°13'21,143"8 e 70 043'19,149"WGr., localizado próximo de uma grota; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 73°25'44,9" e 1.911,59 metros,
até o Marco 6 de coordenadas geográficas 8°13'03,653"8 e
70 0 4 2 ' 1 9 , 2 1 1 " W G r . , localizado próximo do Igarapé Oito Praias;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
73°27'01,3" e 2.371,39 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas 8°12'41,979"8 e 70 0 4 1 ' 0 4 , 8 4 8 " W G r . , localizado próximo
da margem esquerda do Igarapé Extrema. Leste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância
de 141°23'32,0" e 2.568,34 metros, até o Marco 8 de coordenadas
geográficas 8°13'47,524"8 e 70 0 4 0 ' 1 2 , 7 6 0 " W G r . ; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 141"24'09,7" e
1.954,03 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas
8°14'37,398"8 e 700 3 9 ' 3 3 , 1 3 7 " W G r . , localizado próximo do Igarapé Marco Nove; daí, segue por uma linha reta. com azimute e
distância de 165°13'30,9" e 1.141,28 metros, até o Marco 10 de
coordenadas geográficas 8°15'13,357'8 e 70 0 3 9 ' 2 3 , 7 7 7 " W G r . ; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de
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186'36'54,6" e 1.527,81 metros, até o Ponto D·245 de coordenadas geográficas 8'16'02,732"8 e 70'39'29,734"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute e dístância de 178'48'54,5" e
929,30 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas
8'16'32,976"8 e 70'39'29,233"WGr., localizado próximo da margem direita do Igarapé do Caucho; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 112'47'22,6" e 667,94 metros, até
o Ponto D·90 de coordenadas geográficas 8'16'41,481"8 e
70'39'09,145"WGr., localizado próximo da margem esquerda do
Igarapé Esperança; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 133'05'02,7" e 810,54 metros, até o Ponto D·77 de
coordenadas geográficas 8'16'59,582"8 e 70'38'49,875"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
127'43'23,2" e 3.399,56 metros, até o Marco 36 de coordenadas
geográficas 8'18'07,647"8 e 70'37'22,279" WGr., localizado próximo de um igarapé sem denominação; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 216'35'18,4" e 2.854,21 metros,
até o Ponto D·600 de coordenadas geográficas 8'19'22,016"8 e
70'38'18,188"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Zé
Raimundo; daí, segue por este, a jusante, com uma distância
429,36 metros, até o Marco 15 de coordenadas geográficas
8'19'34,434"8 e 70'38'24,627"WGr., localizado na margem direita do referido igarapé; daí, segue por este, a jusante, com uma
distância de 2.533,57 metros, até a sua confluência no Igarapé
Tamandaré, no Marco 16 de coordenadas geográficas
8'20'19,662"8 e 70'39'19,424"WGr. Sul: Do marco antes descrito, segue pelo Igarapé T'amandaré, a jusante, com uma distância de 14.406,29 metros, até a sua confluência no Rio Muru, no
Marco 17 de coordenadas geográficas 8'17'11,809"8 e
70'45'08,167"WGr. Oeste: Do marco antes descrito, segue pelo
Rio Muru, a jusante, com uma distância de 7.876,78 metros, até
o Marco 1, inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua puhli-

cação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
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DECRETO N? 279, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área Indígena Kaxinawá do Rio Humaitá, no Estado do Acre.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,

DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai] da área indígena Kaxinawá do Rio Humaitá, localizada no Município do Feijó, Estado do Acre, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 127.383,5568ha (cento e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e três hectares, cinqüenta e cinco ares e sessenta e oito centiares) e perímetro de 246.007,16m
(duzentos e quarenta e seis mil e sete metros e dezesseis
centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas 08°57'55,74"8 e 71°28'37,27"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Floresta, daí segue pelo citado Igarapé
no sentido jusante, até a sua confluência com o Rio Humaitá,
Marco 00 de coordenadas geográficas 08°54'47,93"8 e
71°23'07,00"WGr., daí segue pelo Rio Humaitá no sentido montante, até a confluéncia com o Igarapé Cocal, Marco 51 de coordenadas geográficas 08°54'19,31" 8 e 71°22' 45,05"WGr., daí segue pelo Igarapé Cocal no sentido montante, até sua cabeceira, Marco 52 de coordenadas geográficas 08°56'00,56'8 e
71°21 '06,68"WGr. Leste/Sul: Daí segue pelo divisor de águas
que separa a bacia formadora da margem direita do Rio Humaitá, das bacias formadoras das margens esquerdas dos Rios Iboiaçu e Rio Envira passando pelos Marcos com suas respectivas
coordenadas geográficas: 53 08°57'06,09"8 e 71°21'30,58"WGr.);
54 (08°58'00,50"8 e 71°21'53,94"WGr.); 55 (08°58'43,22"8 e
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71°22'10,76"WGr.); 56 (08°59'26,04"8 e 71°21'34,50"WGr.); 57
(09°00'02,42"8
e 71 °21'33,98"WGr); 58 (09°00'51,63"8 e
71°22'06,69"WGr.); 59 (09°01'30,68"8 e 71 °22'22,82"WGr); 60
(09°02'27,23"8 e 71 °22'08,98"WGr.); 61' (09°07'07,97"8 e
71°22'18,31"WGr.); 62 (09°03'21,56"8 e 7l"22'44,72"WGr.); 63
(09°04'06,05"8 e 71 °22'52,20"WGr); 64
(09°04'59,23"8 e
71°22'32,65"WGr.); 65 (09°05'48,06"8 e 71 °22'37,64"WGr.); 66
(09°06'42,88"8 e 71 °22'34,05"WGr.); 67 (09°07'34,74"8 E
71°22'44,63"WGr.); 68 (09°08'10,04"8 E 71 °22'52,45"WGr.); 69
(09°08'28,92"8 e 71 °23'40,09"WGr.); 70 (09°08'49,91"8 e
71°24'29,20"WGr.); 71 (09°09'55,27"8 e 71 °24'07,26"WGr.); 72
(09°10'48,36"8 e 71 °23'51,07"WGr.); 73 (09°10'41,09"8 e
71°23'13,15"WGr.); 74 (09°11'06,25'8 e 71 °22'49,20"WGr.); 75
(09°11'46,63"8 e 71°22'40,49"WGr.); 76 109°12'31,00"8 e
71°22'56,53"WGr.!; 77 109°13'06,01 e 71 °23'01,55"WGr.); 78
(09°12'49,43"8 e 71 °23'43,29"WGr.); 79 (09°13'23,68"8 e
71°23'41,86"WGr.!; 80 (09°13'57,73"8 e 71 °23'23,45"WGr.); 81
(09°14'33,73"8 e 71 °23'50,16"WGr.); até o Marco 8AT-3 de coordenadas geográficas 09°14'33,15"8 e 71 °23'53,74"WGr., daí segue pelo citado divisor d'água confrontando com a Área Indígena Kulina do Rio Envira, ate o Marco 104 de coordenadas geográficas 09°31'22,97"8 e 71 °39'49,93"WGr. Oeste: Daí segue pelo
divisor de águas que separa a bacia formadora da margem esquerda do Rio Humaitá, da bacia formadora da margem direita
do Rio Muru, passando pelos marcos com suas respectivas
coordenadas geográficas; 103 (09°31'20,71"8 e 71 °39'51,30"WGr.);
102 (09°30'50,50"8 e 71 °40'21,04"WGr.); 101 (09°30'10,66"8 e
71 °39'48,94"WGr.); 100 (09°29'36,38"8 e 71 °40'03,87"WGr.); 99
(09°29'00,54"8 e 71°39'21,75"WGr.); 98 (09°27'59,48"8 e
71°39'25,95"WGr.!; 97 (09°28'04,07"8 e 71 °40'06,29"Wgr.); 96
(09°27'15,16"8 e 71 °40'30,99"WGr.); 95 (09°26'55,82"8 e
71°41'14,46"WGr.); 94 (09°26'02,09"8 e 71 °41'05,72"Wgr.); 93
(09°26'25,95"8 e 71 °40'40,66"WGr.); 92 (09°25'56,58"8 e
71°40'25,63"WGr.); 91 (09°25'20,04"8 e 71 °39'58,15"WGr.); 90
(09°24'49,35"8 e 71 °39'24,27"WGr.); 89 (09°24'07,66"8 e
71 °39'26,94"WGr.); 85 (09°23'16,49"8 e 71 °39'10,44"WGr.); 86
(09°22'23,22"8 e 71°38'56,78"WGr.); 87 (09°21,34,40"8 e
71°39'09,61 "WGr.); 88 (09°21'03,56'8 e 71 °38'34,65"WGr.); 32
(09°20'06,40"8 e 71 °38'00,59"WGr.); 31 (09°19'18,75"8 e
71 °37'41,80"WGr.); 30 (09°18'37,93"8 e 71 °37'01,60"WGr.); 29
(09°17'47,06"8 e 71 °36'41,87"WGr.); 28 109°16'55,12"8 e
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71°36'18,07"WGr.); 27 (09°16'29,58"8 e 71°35'26,82"WGr.); 26
(09°15'41,02"8 e 71°34'58,39"WGr.); 25 (09°14'47,96"8 e
71°35'07,16"WGr.); 24 (09°14'17,02"8 e 71°35'43,49"WGr.); 23
(09°13'19,68"8 e 71°35'57,21"WGr.); 22 (09°12'33,99"8 e
71°35'41,85"WGr.); 21 (09°11'53,83"8 e 71°35'08,70"WGr.); 20
(09°11'08,94"8 e 71 '35'20,35"WGr.); 8AT 2 (09°10'41,93"8 e
71°35'24,49"WGr.); 19 (09°10'34,64"8 e 71'35'01,08"WGr.); 18
(09°09'56,57"8 e 71°34'47,81"WGr.r; 17 (09°09'19,27"8 e
71 '34'21,53"WGr.); 16 (09°08'29,52"8 e 71 '33'59,24"WGr.); 15
(09°07'47,49"8 e 71°33'22,85"WGr.); 14 (09°07'12,87"8 e
71°33'44,94"WGr.); 13 (09°06'26,32"8 e 71°33'36,36"WGr.); 12
(09°05'33,21"8 e 71°33'10,70"WGr.); 11 (09°04'56,52"8 e
71°32'27,44"WGr.); 10 (09°03'52,47"8 e 71°32'30,54"WGr.); 9
(09°04'10,36"8
e 71°32'03,20"WGr.);
8 (09°03'40,82"8 e
71°31'08,75"WGr.); 7 (09°02'44,76"8 e 71°30'43,40"WGr.); 6
(09°01'42,97"8
e 71 '30'49,09"WGr.);
5 (09'00'39,90"8
e
7l 0 3 0 ' 2 9 , 7 5 " W G r . ) ; 4 (09.00'18,76"8 e 7l 029'27,49"WGr.); 3
(09°00'11,19"8
e
71°28'41,04"WGr.);
2 (08°59'06,72"8 e
71°28'39,25"WGr.); até o Marco 1, marco inicial da descrição
deste perímetro.
Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170° da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 280, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Kulína do Rio Bnvire,
no Estado do Acre.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica Homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Kulina do Rio Envira, localizada no Município de Feijó, Estado do
Acre, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfícíe de 84.364,6082ha (oítenta e quatro rml,
trezentos e sessenta e quatro hectares, sessenta ares e oitenta e
dois centiares) e perímetro de 233.470,03m (duzentos e trinta e
três mil, quatrocentos e setenta metros e três centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 8AT-3 de coordenadas geográficas 09°14'33,135"8 e 71°23'53,745"WGr., localizado na confrontação da área Indígena Kaxinawá do Rio Humaitá, segue por uma linha reta com azimute de 127°27'16,6" e distância de 8.136,05 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas 09°17'15,498"8 e 71 °20'23,240"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 85°22'36,8" e distância de 40,22 metros,
até o Marco 5 de coordenadas geográficas 09°17'15,403"8 e
71°2Q'21,943"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé
Maranauá; daí, segue pelo referido igarapé no sentido jusante
com uma extensão de 43.560,21 metros, até a sua confluência
com o Rio Envira, Marco 4 de coordenadas geográficas
09°23'45,440"8 e 71°09'48,487"WGr. Leste: Daí, segue pelo referido rio no sentido jusante com uma extensão de 109°592,64 metros, até a confluência com Igarapé Paranazinho, Marco 3 de
coordenadas geográficas 09°39'31,008"8 e 71°33'17,109"WGr.
Sul: Daí, segue pelo referido Igarapé com uma extensão de
16.300,93 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas
09°37'05,645"8 e 71°36'06,644"WGr.; localizado na margem esquerda do referído igarapé: daí, segue por uma linha reta
com azimute de 167°04'40,8" e distância de 37,84 metros, até o
Marco 1 de coordenadas geográficas 09°37'06,846"8 e
71°36'06,339"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 01"21'43,8" e distância de 6.831,08 metros, até o Ponto 3 de
coordenadas geográficas 09°33'24,757"8 e 71°35'59,342"WGr., localizado na confrontação com as áreas indígenas Kampa do Rio
Envira e Kaxinawá do Rio Humaitá. Oeste: Daí, segue pelo divisor de águas limitando com a área indígena Kaxinawá do Rio
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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Humaitá, com uma extensão de 48.971,06 metros, até o Marco
8AT-3, início da descrição deste perímetro.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO

N~

281, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Rio Gregório, no Estado do Acre.

O PRE8IDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1~, da Lei n~ 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai] da área indígena Rio
Gregório, localizada no Município de Tarauacá, Estado do
Acre, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfície de 92.859,7490ha (noventa e dois mil,
oitocentos e cinqüenta e nove hectares, setenta e quatro ares e
noventa centiares) e perimetro de 174.760,05m (cento e setenta e
quatro mil, setecentos e sessenta metros e cinco centímetros).
Art. 2~ A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 63, de coordenadas geográficas 08'14'35,752"8 e 71'43'04,585"WGr.; situado na
foz do Igarapé Marajá no Rio Gregório, segue deste por uma linha reta com azimute de 123'59'50" e distância 2.233,53 metros,
até o Marco 65 de coordenadas geográficas 08'15'16,784"8 e
71'42'04,400"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 124'00'23" e distância 2.152,32 metros, até o Marco 67, de
coordenadas geográficas 08'15'56,331"8 e 71'41'06,406"WGr.;
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segue deste por uma linha reta com azimute de 124°07'11" e distância 1.968,00 metros, até o Marco 8AT-20.069, de coordenadas
geográficas 08°16'32,595"8 e 71°40'13,447"WGr.; situado na margem esquerda do Rio Gregório, daí, segue pelo referido Rio,
sentido montante, com uma extensão de 380,67 metros, até o
Marco 130, de coordenadas geográficas 08°16'36,820"8 e
71°40'0l,762"WGr.; situado na foz do Igarapé Embaúba, no referido Rio, segue deste pelo referido igarapé, sentido montante,
com uma extensão de 5.660,26 metros, até o Marco 128, de coordenadas geográficas 08°16'25,588"8 e 71°37'33,187"WGr.; situado na cabeceira do referido igarapé, segue deste por uma linha
reta com azimute de 124°57'34" e distância de 2.162,63 metros,
até o Marco 126, de coordenadas geográficas 08°17'06,277"8 e
71°36'35,574"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute de
124°03'10" e distância de 1.769,98 metros, até o Marco 104, de
coordenadas geográficas 08°17'38,830"8 e 71°35'47,895"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 121°11'07" e distância de 2.064,67 metros, até o Marco 102, de coordenadas geográficas 08°18'13,983"8 e 71°34'50,437"WGr.; segue deste por
uma linha reta com azimute de 126°22'43" e distância de
2.609,22 metros até o Marco 100, de coordenadas geográficas
08°19'04,770"8 e 71 °33'42,155"WGr.; segue deste por uma linha
reta com azimute de 128°06'29" e distância de 1.766,27 metros,
até o Marco 98, de coordenadas geográficas 08°19'40,522"8 e
71°32'56,993"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 127°49'07" e distância de 1.984,51 metros, até o Marco 96, de
coordenadas geográficas 08°20'20,435"8 e.71 °32'06,044"WGr.
Leste: 8egue deste por uma linha reta com azimute de
163°24'50" e distância de 1.567,45 metros até o Marco 94-A de
coordenadas geográficas 08°21'09,398"8 e 71°31'51,744"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 163°24'03" e distância de 2.250,26 metros, até o Marco 94, de coordenadas geográficas 08°22'19,686"8 e 71°31'31,199"WGr.; segue deste por
uma linha reta com azimute de 163°24'29" e distância de
2.004,70 metros, até o Marco 92, de coordenadas geográficas
08°23'22,286"8 e 71°31'12,906"WGr.; segue deste por uma linha
reta com azimute de 184°19'36" e distância de 1.511,58 metros,
até o Marco 90, de coordenadas geográficas 08°24'11,296"8 e
71°31'16,948"WGr. Sul: Segue deste por uma linha reta com azimute de 230°16'27" e distância de 1.729,42 metros, até
o Marco 88, de coordenadas geográficas 08°24'46,974"8 e
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71°32'00,635"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 255°03'58" e distância de 1.448,32 metros, até o Marco 86, de
coordenadas geográficas 08°24'58,820"8 e 71°32'46,432"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 254°29'41" e distância de 1.654,00 metros, até o Marco 84, de coordenadas geográficas 08°25'12,865"8 e 71°33'38,595"WGr.; segue deste por
uma linha reta com azimute 232°28'40" e distância de 1.679,16
metros, até o Marco 82, de coordenadas geográficas
08°25'45,850"8 e 71°34'22,323"WGr.; segue deste por uma linha
reta com azimute de 203°05'30" e distância de 1.307,33 metros,
até o Marco 80, de coordenadas geográficas 08°26'24,860"8 e
71°34'39,333"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 237°20'44" e distância de 1.584,59 metros, até o Marco 78, de
coordenadas geográficas 08°26'52,385"8 e 71°35'23,106"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 229°46'31" e distância de 1.481,99 metros, até o Marco 76, de coordenadas geográficas 08°27'23,273"8 e 71°36'00,283"WGr.; segue deste por
uma linha reta com azimute de 215°42'51" e distância de
1.420,12 metros, até o Marco 74, de coordenadas geográficas
0'8°28'00,600"8 e 71°36'27,620"WGr.; segue deste por uma linha
reta com azimute de 224°39'37" e distância de 1.745,40 metros,
até o Marco 72 de coordenadas geográficas 08°28'40,716"8 e
71°37'07,976"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 196°43'06" e distância de 1.619,26 metros, até o Marco 70, de
coordenadas geográficas 08°29'3f,060;'8 e 71'37'23,538"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 268°13'27" e distância de 1.479,81 metros, até o Marco 68 de coordenadas geográficas 08°29'32,224"8 e 71'38'11,855"WGr.; segue deste por
uma linha reta com azimute de 204°10'37" e distância de
1.509,40 metros, até o Marco 66, de coordenadas geográficas
08°30'16,879"8 e 71'38'32,360"WGr.; segue deste por uma linha
reta com azimute de 212°45'26" e distância de 1.309,82 metros,
até o Marco 64, de coordenadas geográficas 08°30'52,552"8 e
71°38'55,763"WGr.; segue deste por uma linha reta, com azimute
de 253°29'18" e distância de 1.371,02" metros, até o Marco 62 de
coordenadas geográficas 08'31'04,933"8 e 71°39'38,802"WGr.;
segue deste por uma linha reta, com azimute 263°11'23" e distância 1.422,66 metros, até o Marco 8AT-20060, de coordenadas
geográficas 08'31'10,103"8 e 71°40'24,997"WGr.; segue deste por
uma linha reta, com azimute 175'01'17" e distância de 1.313,00
metros, até o Marco 58 de coordenadas geográficas
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08"31'52,676"8 e 71"40'21,569"WGr.; segue deste por uma linha
reta, com azimute de 228"51'32" e distância de 1.272,93 metros
até o Marco 56, de coordenadas geográficas 08"32'19,701"8 e
71"40'53,084"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 239"43'45" e distância de 1.418,07 metros, até o Marco 54, de
coordenadas geográficas 08"32'42,674"8 e 71"41'33,266"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 257"28'13" e distância de 1.441,94 metros, até o Marco 52, de coordenadas geográficas 08"32'52,529"8 e 71"42'19,333"WGr.; segue deste por
uma linha reta com azimute de 248"15'36" e distância de
1.339,19 metros, até o Marco 50, de coordenadas geográficas
08"33'08,378"8 e 71"43'OO,095"WGr.; segue deste por uma linha
reta, com azimute de 236"20'36" e distância de 1.479,75 metros,
até o Marco 48, de coordenadas geográficas 08"33'34,771"8 e
71"43'40,531"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 239"35'23" e distância de 1.430,14 metros, até o Marco 46, de
coordenadas geográficas 08"33'58,032"8 e 71"44'21,003"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 219"50'11" e distância de 1.466,62 metros, até o Marco 44, de coordenadas geográficas 08"34'34,443"8 e 71"44'51,966"WGr.; segue deste por
uma linha reta com azimute 266"32'48" e distância de 1.557,39
metros, até o Marco 42, de coordenadas geográficas
08"34'37,131"8 e 71"45'42,787"WGr.; segue deste por uma linha
reta com azimute de 227"46'00" e distância de 1.123,88 metros,
até o Marco 40, de coordenadas geográficas 08"35'01,506"8 e
71"46'10,158"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 290°44'51" e distância de 1.640,27 metros, até o Marco 38, de
coordenadas geográficas 08"34'42,246"8 e 71"47'OO,144"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 241"02'50" e distância de 1.391,90 metros, até o Marco 36, de coordenadas geográficas 08"35'03,873"8 e 71"47'40,103"WGr.; segue deste por
uma linha reta com azimute de 237"09'48" e distância de
1.212,55 metros, até o Marco 34, de coordenadas geográficas
08"35'25,015"8 e 71"48'13,551 "WGr.; segue deste por uma linha
reta com azimute de 237"17'15" e distância de 1.543,23 metros,
até o Marco 32 de coordenadas geográficas 08"35'51,830"8 e
71"48'56,182"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 241°44'47" e distância de 1.790,42 metros, até o Marco 30, de
coordenadas geográficas 08"36'19,017"8 e 71"49'47,923"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 231"00' 45" e distância de 1.536,88 metros, até o Marco 28, de coordenadas geoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.

2528
gráficas 08°36'50,176"8 e 71 °50'27,194"WGr. Oeste: 8egue deste
por uma linha reta com azimute de 315°39'16" e distância de
2.670,21 metros, até o Marco 8, de coordenadas geográficas
08°35'47,620"8 e 71°51'27,719"WGr.; segue deste por uma linha
reta com azimute de 315°37'25" e distância de 1.945,59 metros,
até o Marco 6, de coordenadas geográficas 08°35'02,063"8 e
71°52'11,841"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 315°37'39" e distância de 2.019,83 metros, até o Marco 4, de
coordenadas geográficas 08°34'14,765"8 e 71°52'57,640"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 315°37'38" e distância de 2.027,45 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas 08°33'27,287"8 e 71°53'43,609"WGr.; situado na cabeceira
do Igarapé Mississipe, segue deste pelo referido igarapé, sentido jusante, com uma extensão de 12.967,16 metros, até o Marco
8AT·2001, de coordenadas geográficas 08°28'40,506"8 e
71°52'37, 149"WGr.; situado na foz do referido igarapé no Rio
Gregório, segue daí com azimute de 316°44'28" e distância de
105,17 metros, até o Marco 3, de coordenadas geográficas
08°28'37,998"8 e 71°52'39,484"WGr.; situado na margem esquerda do Rio Gregório, segue deste pelo referido rio, sentido mono
tante, com uma extensão 2.270,20 metros, até o Marco 5, de
coordenadas geográficas 08°28'49,788"8 e 71°53'20,215"WGr.; situado na foz do Igarapé Abacaxi no referido rio, segue deste
pelo referido igarapé, sentido montante, com a extensão de
6.604,10 metros, até o Marco 7, de coordenadas geográficas
08°27'15,967"8 e 71°55'22,524"WGr.; situado na cabeceira do referido igarapé, segue deste por uma linha reta com azimute de
246°32'55" e distância de 1.441,37 metros, até o Marco 9, de
coordenadas geográficas 08°26'30,297"8 e 71°55'33,132"WGr.; situado na cabeceira do Igarapé Carrapateira, deste segue pelo referido igarapé sentido jusante, com a extensão de 12.199,12
metros, até o Marco 9·A, de coordenadas geográficas
08°25'02,101"8 e 71°51'31,488"WGr.; segue deste continuando,
pelo referido igarapé, no sentido jus ante, com a extensão de
7.930,20 metros, até o Marco 11, de coordenadas geográficas
08°23'47,466"8 e 71 °48'23,346"WGr.; situado na foz do Igarapé
Floresta no referido igarapé, segue deste por uma linha reta
com azimute de 343°28'06" e distância de 2.068,85 metros, até o
Marco 13, de coordenadas geográficas 08°22'42,803"8 e
71°48'42,109"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 343°27'30" e distância de 2.238,10 metros, até o Marco 15, de
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coordenadas geográficas 08°21 '32,877"8 e 71°49'02,418"WGr.;
segue deste por uma linha reta com azimute de 343°27'51" e distância de 1.296,00 metros, até o marco de azimute igual a
estaca 234, de coordenadas geográficas 08°20'52,383"8 e
71°49'14,173"WGr.; segue deste por uma linha reta com azimute
de 22°07'32" e distância de 105,69 metros, até o Marco
8AT-30017, de coordenadas geográficas 08°20'49,208"8 e
71°49'12,851"WGr.; situado na cabeceira do Igarapé Pedras, segue deste pelo referido igarapé sentido jusante, com a extensão
de 13.749,91 metros, até o Marco 19, de coordenadas geográficas
08°18'01,534"8 e 71°45'03, 789"WGr.; continuando pelo referido
igarapé, no sentido jusante, com a extensão de 9.622,70 metros,
até o Marco 63, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
DECRETO

N~

282, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Caítitu, no Estado do
Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPüBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1~, da lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Caititu, localizada no Município de Lábrea, Estado do Amazonas,
caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfície de 308.062,6156ha (trezentos e oito mil,
sessenta e dois hectares, sessenta e um ares e cinqüenta e seis
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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centiares) e perímetro de 398.809,67m (trezentos e noventa e oito
mil, oitocentos e nove metros e sessenta e sete centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco M-OO de coordenadas geográficas 07°16'28,652"8 e 64°48'02,094"WGr., localizado
na margem direita do Igarapé Caítítu, segue pelo referido igarapé no sentido montante com uma extensão de 2.891,87 metros,
até o Marco M-1 de coordenadas geográficas 07°16'57,668"8 e
64°46'50,422"WGr., localizado na margem direita do referido
igarapé; daí, segue por uma linha reta, confrontando com o
perímetro urbano da Cidade de Lábrea com azimute e distância
de 175°39'27,2" e 2.006,02 metros, até o Marco M-2 de coordenadas geográficas 07°18'02,793"8 e 64°46'45,691"WGr. Leste: Daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
175°39'22,4" e 1.007,69 metros, até o Marco M-66 de coordenadas
geográficas 07°18'35,509"8 e 64°46'43,326"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, confrontando com o Projeto de Assentamento
do lncra com azimute e distância de 143°52'08,4" e 801,96
metros, até o Marco M-3 de coordenadas geográficas
07°18'56,652"8 e 64°46'27,991"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 154°48'27,6" e 2.168,57 metros,
até o Marco M-4 de coordenadas geográficas 07°20'00,642"8 e
64°45'58,106"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 151°54'51,5" e 2.064,75 metros, até o Marco M-5 de
coordenadas geográficas 07°21'00,058"8 e 64°45'26,673"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
173°47'31,0" e 1.969,26 metros, até o Marco M-6 de coordenadas
geográficas 07"22'03,808"8 e 64°45'19,959"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 175°44'23,1" e
1.884,36 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas
07°23'04,993"8 e 64°45'15,686"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 175°46'26,5" e 2.132,75 metros,
até o Marco M-8 de coordenadas geográficas 07°24'14,241"8 e
64°45'1O,804"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute e
distância de 175°47'38,2" e 2.015,47 metros, até o Marco M-9 de
coordenadas geográficas 07°25'19,689"8 e 64°45'06,226"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
124°04'23,4" e 2.094,12 metros, até o Marco M-10 de coordenadas
geográficas 07°25'58,098"8 e 64°44'09,867"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 132°44'51,6" e
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1.238,77 metros, até o Marco M-ll de coordenadas geográficas
07°26'25,585"8 e 64°43'40,287"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 114°08'07,2" e 427,95 metros, até
o Marco M-12 de coordenadas geográficas 07°26'31,331"8 e
64°43'27,622"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 179°52'33,8" e 2.080,1l metros, até o Marco M-13 de
coordenadas geográficas 07°27'39,034"8 e 64°43'27,698"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
179°58'27,5" e 2.161,53 metros, até o Marco M-14 de coordenadas
geográficas 07°28'49,393"8 e 64°43'28,003"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 179°50'27,2" e
1.966,10 metros, até o Marco M-15 de coordenadas geográficas
07°29'53,387" e 64°43'28,003"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 89°55'31,4" e 1.971,21 metros, até
o Marco M-16 de coordenadas geográficas 07°29'53,554"8 e
64°42'23,710"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 180°00'30,8" e 1.268,05 metros até o Marco M-17 de
coordenadas geográficas 07°30'34,835"8 e 64°42'23,862"WGr.,
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
179°59'02,7" e 1.879,27 metros, até o Marco M-18 de coordenadas
geográficas 07°31'36,1"8 e 64°42'24,091"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 179°57'52,3" e
2.067,50 metros, até o Marco M-19 de coordenadas geográficas
07°32'43,299"8 e 64°42'24,32"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 179°58'19,1" e 2.092,97 metros, até
o Marco M-20 de coordenadas geográficas 07"33'51,427"8 e
64°42'24,549"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 179°56'18,1" e 1.995,16 metros, até o Marco M-21 de
coordenadas geográficas 07°34'56,369"8 e 64°42'27,778"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
179°54'55,9" e 1.771,70 metros, até o Marco M-22 de coordenadas
geográficas 07°35'54,035"8 e 64°42'24,930"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 180°56'25,3" ~
2.221,37 metros, até o Marco M-23 de coordenadas geográficas
07°37'06,327"8 e 64°42'26,380"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 179°43'21,9" e 2.166,45 metros,
até o Marco M-24 de coordenadas geográficas 07°38'16,848"8 e
64°42'26,304"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 179°42'46,1" e 1.997,67 metros, até o marco M-25 de
coordenadas geográficas 07.39'21,867"8 E 64°42'26,227"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
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179'41'09,8" e 1.596,86 metros, até o Marco M-26 de coordenadas
geográficas 07°40'13,849"8 e 64°42'26,151"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 89°42'26,5" e 1.847,26
metros até o Marco M-27 de coordenadas geográficas
07°40'13,782"8 e 64'41'25,977"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azímute e distância de 89°39'23,8" e 2.110,17 metros,
até o Marco M-28 de coordenadas geográficas 07°40'13,639"8 e
64'40'17,106"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 89°35'10,1" e 2.059,97 metros, até o Marco 8AT-4 de
coordenadas geográficas 07°40'13,348"8 e 64°39'02,817"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
89°16'19,4" e 94,09 metros, até o Marco MA-8 de coordenadas
geográficas 07°40'13,320"8 e 64'38'59,711"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 89°13'59WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 89°13'59,9
e 1.736,53 metros, até o Marco M-30 de coordenadas geográficas
07°40'12,781"8 e 64°38'03,024"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 89°10'26,7 e 2.012,34 metros, até
o Marco M-31 de coordenadas geográficas 07°40'12,085"8 e
64°36'57,380"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 89'07'36,2" e 2.146,42 metros, até o Marco M-32 de
coordenadas geográficas 07°40'11,283"8 e 64'35'47,363"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
89°07'19,2 e 2.054,25 metros, até o Marco M-33 de coordenadas
geográficas 07°40'10,506"8 e 64°34'40,322"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 89°01 '32,0 e 1.338,64
metros, até o Marco M-34 de coordenadas geográficas
07°40'09,924"8 e 64°33'56,704"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Umari, (do Marco M-OO ao M-35 limita-se com o
Projeto de Assentamento do Incra): daí, segue pelo referido rio
no sentido montante, com uma extensão de 7.687,84 metros, até
a confluência com o Igarapé Socó, no Marco M-53 de coordenadas geográficas 07°42'20,667"8 e 64°33'09,861"WGr.; daí, segue
pelo referido igarapé, no sentido montante, com uma extensão
de 35.028,41 metros, até o Marco M-35 de coordenadas geográficas 07'56'24,085"8 e 64°35'53,238"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 229°57'26,0" e 2.001,81 metros, até o Marco M-36 de coordenadas geográficas
07'57'05,815"8 e 64°36'43,494"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 229'57'15,2" e 2.002,00 metros,
até o Marco M-37 de coordenadas geográficas 07'57'47,548"8 e
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64°37'33,674"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 229°57'05,3" e 2.002,18 metros, até o Marco M-38 de
coordenadas geográficas 07°58'29,282"8 e 64°38'23,853"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
229°56'53,4" e 2.003,41 metros, até o Marco M-39 de coordenadas
geográficas 07°59'11,046"8 e 64°39'14,109"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 229°55'17,4" e
1.782,25 metros, até o Marco M-40 de coordenadas geográficas
07°59'48,220"8 e 64°39'58,817"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Paciá: daí, segue pelo referido igarapé, no sentido montante, com uma extensão de 58.185,37 metros, até o
Marco 41 de coordenadas geográficas 08°21'24,463"8 e
64°37'18,262"WGr., localizado na margem do referido igarapé;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 235°58'37,9" e
2.390,78 metros, até o Marco M-42 de coordenadas geográficas
08°22'07,736"8 e 64°38'23,166"WGr. Sul: Daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 299°19'09,5" e 1.769,07
metros, até o Marco M -43 de coordenadas geográficas
08°21'39,33"8 e 64°39'13,498"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azímute e distância de 299°19'18,9" e 2.023,53 metros, até
o Marco M-44 de coordenadas geográficas 08°21'06,829"8 e
64°40'l1,002"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 229°19'28,1" e 1.965,14 metros, até o Marco M-45 de
coordenadas geográficas 08°20'35,265"8 e 64°41 '06,904"WGr.;
daí segue por uma linha reta com azimute e distância de
299°19'37,3" e 2.030,75 metros, até o Marco M-46 de coordenadas
geográficas 08°20'02,639"8 e 64°42'04,560"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 299°19'46,7" e
1.970,87 metros, até o Marco M-47 de coordenadas geográficas
08°19'30,972"8 e 64°43'00,614"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 299°19'56,2" e 2.036,33 metros,
até o Marco M-48 de coordenadas geográficas 08°18'58,264"8 e
64°43'58,521"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 299"20'06,2" e 1.928,06 metros, até o Marco M-49
de coordenadas geográficas 08°18'27,279"8 e 64°44'53,278"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
299°20'17,2" e 2.076,12 metros, até o Marco M-50 de coordenadas
geográficas 08°17'53,903"8 e 64°45'52,231"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 307°30'31,3" e
1.418,44 metros, até o Marco M-51 de coordenadas geográficas
08°17'25,636"8 e 64°46'28,907"WGr.; daí, segue por uma linha
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reta com azimute e distância de 307'30'40,8" e 2.052,66 metros,
até o Marco M·52 de coordenadas geográficas 08'16'44,707"8 e
64'47'21,985"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 307'30'51,1" e 2.020,20 metros, até o Marco M·53 de
coordenadas geográficas 08'16'04,434"8 e 64'48'14,148"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
307'31'00,6" e 1.953,84 metros, até o Marco M·54 de coordenadas
geográficas 08'15'25,479"8 e 64°49'04,557"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 307'31'10,4" e
2.055,42 metros, até o Marco M·55 de coordenadas geográficas
08°14'44,493"8 e 64'49'57,657"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 300'01 '09,6" e 1.248,39 metros,
até o Marco M·56 de coordenadas geográficas 08°14'24,008"8 e
64°50'32,883"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 300'01'04,1" e 2.035,03 metros, até o Marco M·57 de
coordenadas geográficas 08'13'50,604"8 e 64°51'30,310"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
300°00'55,5" e 2.051,84 metros, até o Marco M·58 de coordenadas
geográficas 08°13'16,928"8 e 64°52'28,1l9"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 300'01'04,1" e
1.800,07 metros, até o Marco MA·2 de coordenadas geográficas
08'12'47,378"8 e 64°53'18,909"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 300'01'07,7" e 162,42 metros, até
o Marco 8AT·1 de coordenadas geográficas 08'12'44,717"8 e
64'53'23,487"WGr., localizado na margem direita do Igarapé
Bom Futuro, (do Marco 42 ao 8AT·1 Iimita- se com o Seringal
Bom Futuro). Oeste: Daí, segue pelo referido igarapé no sentido
jusante, com uma extensão de 27.567,82 metros, até a sua confluência com Igarapé Macaco, no Marco M·1l2 de coordenadas
geográficas no 08°04'16,279"8 e 64°58'22,678"WGr.; daí, segue
pelo Igarapé Macaco, sentido montante com uma extensão de
9.143,94 metros, até o Marco M·59 de coordenadas geográficas
08'00'33,465"8 e 64'57'15,638"WGr., localizado na margem direita do referido igarapé; daí, segue pelo divisor de águas do Igarapé Puciari e Cocal, com vários rumos e distâncias, e uma extensão de 120.042,26 metros, onde foram implantados os Marcos
M·59 ao M·124 com as seguintes coordenadas geográficas M·60
(07°59'44,219"8 e 64°57'51,420"WGr.), M·61 (07'58'56,858"8 e
64°58'33,359"WGr), M·62 (07'57'58,629"8 e 64'59'24,836"WGr.),
M·63 (07'57'37,145"8 e 64°58'26,417"WGr), M-64 (07°57'02,606"8
e 64'57'36,924"WGr.), M·65 (07°56'35,162"8 e 64°56'29,883"WGr.),
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M-66 107°56'11,196"8 e 64°57'11,365"WGr.), M-67, (07°55'22,662"8
e 64°57'08,848"WGr.), M-68 (07°54'23,427"8 e 64°57'24,640"WGr.),
M-69 (07°53'41,273"8 e 64°57'40,281"WGr.), M-70 (07°53'59,464"8
e 64°56'38,810"WGr.), M-71 (07°53'23,792"8 e 64°56'33,011"WGr.),
M-72 (07°52'25,597"8 e 64°57'15,790"WGr.l, M-73 (07°51'59,941"8 e
64°58'18,177"WGr.), M-74 (07°51'41,583"8 e 64°59'26,056"WGr.),
M-75 (07°50'55,771"8 e 64°59'09,882"WGr.), M-76 (07°50'14,725"8
e 64°58'55,713"WGr.), M-77 (07°49'42,346"8 e 64°59'24,454"WGr.),
M-78 (07°49'03,231 "8 e 64°59'39,332"WGr.), M-79 (07°48'28,072"8 e
65°oo'20,218"WGr), M-80 (07°48'11,140"8 e 65°oo'02,442"WGr.),
M-81 (07°47'45.364"8 e 64°59'28,498"WGr.), M-82 (07°47'01,705"8 e
64°59'31,626"WGr.), M-83 (07°47'03,688"8 e 64°58'42,057"WGr.),
M-84 (07°47'25,271"8 e 64°57'48, 139"WGr.), M-85 (07°47'15,243"8 .
e 64°57'00,989"WGr.), M-86 (07°47'11,037"8 e 64°56'12,412"WGr.),
M-87 (07°46'06,915"8 e 64°55'50,004"WGr), M-88 07°45'23,378"8 e
64°55'39,246"WGr.). M-89 (07°44'43,678"8 e 64°56'18,287"WGr.),
M-90 (07°44'00,368"8 e 64°56'02,494"WGr), M-100 (07°43'20,045"8
e 64°55'21,241"WGr.), M-101 (07°42'32,741"8 e 64°55'02,930"WGr.),
M-102 (07°41'59,098"8 e 64°54'02,604"WGr.), M-103 (07°41'22,438"8
e 64°53'18,985"WGr.), M-104 (07°40'59,439"8 e 64°52'50,321"WGr.),
M-105 (07°40'13,820"8 e 64°52'1l,792"WGr.), M-106
(07°39'16,884"8 e 64°52'14,234"WGr.), M-107 (07°38'43,518"8 e
64°51'50,834"WGr.), M-108 (07°37'44,088"8 e 64°51'46,485"WGr.),
M-109 (07°37'13,098"8 e 64°51'28,632"WGr.), M-110
(07°37'04,515"8 e 64°50',139"WGr.), M-111 (07°36'39,355"8 e
64°50'27,848"WGr.), M-112 (07°35'37,164"8 e 64°51'00,327"WGr.),
M-1l3 (07°34'54,423"8 e 64°51 '30,005"WGr.), M-1l4
(07°34'18,178"8 e 64°51'39,466"WGr.), M-115 (07°34'06,039"8 e
64°52'40,250"WGr.), M-116 (07°34'03,812"8 e 64°52'52,288"WGr.),
M-1l7 (07°33'34,637"8 e 64°53'07,617"WGr.), M-1l8
(07°33"22,463"8 e 64°52'36,054"WGr.), M-119 (07°32'55,114"8 e
64°52'30,637"WGr.), M-120 (07°33'06,151"8 e 64°52'09,885"WGr.),
M-121 (07°32'35,026"8 e 64°52'50,321 "WGr.), M-122
(07°31'19,774"8 e 64°51'38,398"WGr.), M-123 (07°30'40,839"8 e
64°52'10,495"WGr.), M-124 (07°30'01,867"8 e 64°52'07,978"WGr.).
Estaca EF-36 de coordenadas geográficas 07°30'15,948"8 e
64°51 '0l,166"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Puciariá; daí, segue pelo referido igarapé no sentido jusante, com
uma extensão de 8.750,16 metros, até o Marco 125 de coordenadas
geográficas 07°27'15,960"8 e 64°52'40,098"WGr., localizado na
margem direita do referido igarapé; daí, segue por uma linha reta
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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com azimute e distância de 22°58'29,3" e 21.639,16 metros, até o
Marco O, início da descrição deste perímetro.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
DECRETO N? 283, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Katukina/Kaxinawá,
nos Estados do Acre e Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Const.ituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,

DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do índio (Funaí) da área indígena Katukina/Kaxinawá, localizada nos Municípios de Feijó e Envíra,
Estados do Acre e Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional

e

permanente indígena.

com

superfície de

23.474,0358ha (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e quatro
hectares, três ares e cinqüenta e oito centiares) e perímetro de
76.455,S2m (setenta e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco
metros e oitenta e dois centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 15 de coordenadas geográficas 08°05'24,148"8 e 70
localiza030'0l,174"WGr.,

do na cabeceira do Igarapé do Meio, segue por uma linha re-

ta com azimute e distância de 81 °40'59'6" e 80S,75 metros, até
o Ponto 410 de coordenadas geográficas 08°05'20,439"8 e
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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70 0 2 9 ' 3 4 , 9 5 1 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 77'14'53,1" e 617,78 metros, até o Ponto 418 de
coordenadas geográficas 08°05'16,071"8 e 70 0 2 9 ' 1 5 , 2 6 7 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
44°34'47,7" e 1.419,84 metros, até o Marco 13 de coordenadas
geográficas 08°04'43,229"8 e 70 0 2 8 ' 4 2 , 3 3 0 " W G r . , localizado na
margem esquerda do Igarapé Paroá; daí, segue por este a jusante com uma distância de 709,86 metros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas 08°04'40,760"8 e 70
localizado na margem esquerda do citado igarapé; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 25°49'28,5" e 47,90 metros,
até o Marco 29 de coordenadas geográficas 08°04'39,357"8 e
70 0 2 8 ' 2 0 , 9 6 9 " W G r . ; daí, segue, por uma linha reta com azimute
e distância de 28°02'45,7" e 1.552,694 metros, até o Marco 30 de
coordenadas geográficas 08°03'54,833"8 e 70 0 2 7 ' 5 6 , 9 5 8 " W G r . ; localizado a 95,00 metros da margem esquerda do Igarapé Paraíso; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
27°48'21,5" e 118,99 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas 08°03'51,419"8 e 70 0 2 7 ' 5 5 , 1 2 6 " W G r . ; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 340°07'19,3" e 1.386,61 metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas 08°03'08,914"8
e 70 0 2 8 ' 1 0 , 4 4 0 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 339,47'21,6" e 3.226,36 metros, até o Marco 31 de
coordenadas geográficas 08°01'30,225"8 e 70 0 2 8 ' 4 6 , 4 5 0 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
338°43'15,1" e 15,80 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas 08°01'29,747"8 e 70 0 2 8 ' 4 6 , 6 7 9 " W G r . ; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 53°30'25,3" e 1.461,32 metros, até o Marco 32 de coordenadas geográficas 08°01'01,594"8
e 70 0 2 8 ' 0 8 , 1 5 1 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 53'17'36,4" e 2.128,40 metros, até o Marco 33 de
coordenadas geográficas 08°00'20,370"8 e 70 0 2 7 ' 1 2 , 2 4 8 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
52°59'36,3" e 1.091,03 metros, até o Marco 34 de coordenadas
geográficas 07°59'59,095"8 e 70 0 2 6 ' 4 3 , 8 1 4 " W G r . ; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 52°45'17,8" e 1.814,36
metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas
07°59'23,514"8 e 70 0 2 5 ' 5 6 , 4 5 7 " W G r . ; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 52°29'14,6" e 2.052,18 metros,
até o Marco 6 de coordenadas geográficas 07°58'43,014"8 e
70025'03,204"WGr. Leste: Do marco antes descrito, segue por
028'21,666"WGr.,
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uma linha reta com azimute e distância de 132°47'46,2" e
2.079,36 metros, até o Marco 36 de coordenadas geográficas
07°59'29,174"8 e 70 0 2 4 ' 1 3 , 4 8 2 " W G r . ; dai, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 132°28'39,0" e 1.975,42 metros,
até o Marco 37 de coordenadas geográficas 08°00'12,760"8 e
70 0 2 3 ' 2 6 , 1 2 6 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 132°15'59,9" e 53,71 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas 08°00'13,942"8 e 70 0 2 3 ' 2 4 , 8 2 9 " W G r . ; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
132°03'46,0" e 2.522,80 metros, até o Marco 03 de coordenadas
geográficas 08°01'09,176" e 70 0 2 2 ' 2 3 , 8 1 5 " W G r . ; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 131"42'16,6" e
1.228,91 metros, até o Marco 38/A de coordenadas geográficas
08°01'35,889"8 e 70 0 2 1 ' 5 3 , 9 3 0 " W G r . ; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 131°47'25,1" e 120,84 metros, até
o Marco 38 de coordenadas geográficas 08°01'38,521"8 e
70°21 '50,955"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 101°43'51,1" e 1.005,43 metros, até o Marco 39 de
coordenadas geográficas 08°01'45,282"8 e 70 0 2 1 ' 1 8 , 8 3 5 " W G r . ; localizado na margem direita do Igarapé Fenelon; daí, segue por
este a jusante com uma distância de 9.380,13 metros, até sua
confluência com o Rio Envira, no Marco 40 de coordenadas geográficas 08°04'57,525"8 e 70 0 1 8 ' 5 5 , 0 8 7 " W G r . Sul: Do marco antes descrito, segue pelo Rio Envira a montante com uma distância de 16.288,11 metros, até o Marco 113 de coordenadas geográficas 08°09'10,072"8 e 70 0 2 2 ' 0 7 , 7 1 7 " W G r . , localizado na confrontação com a Fazenda Brasília, daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 153°02'12,4" e 226,79 metros, até o
Marco 115 de coordenadas geográficas 08°09'16,662"8 e
70 0 2 2 ' 0 4 , 4 3 7 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 189°52'37,4" e 567,26 metros, até o Marco 1 de coordenadas geográficas 08°09'34,848"8 e 70 0 2 2 ' 0 7 , 6 4 1 " W G r . , localizado na margem esquerda do Rio Envira (do Marco 113 ao 1
confronta-se com a Fazenda Brasília); daí, segue pelo Rio Envira a montante, com uma distância de 950,92 metros, até a confluência com o Igarapé Pitombeira, no Marco 2 de coordenadas
geográficas 08°09'33,866"8 e 70 0 2 2 ' 3 8 , 4 6 4 " W G r . ; daí, segue pelo
citado igarapé a montante com uma distância de 4.773,58
metros, até o Marco 3/A de coordenadas geográficas
08°08'56,618"8 e 70 0 2 4 ' 4 0 , 1 0 9 " W G r . ; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 229°28'34,1" e 1.410,88 metros,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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até o Marco 4/A de coordenadas geográficas 08°09'26,342"8 e
700 2 5 ' 1 5 , 2 5 8 " W G r . , localizado na margem esquerda do Igarapé
Cardoso e próximo da rodovia BR-364; daí, segue pelo citado
igarapé a montante, com uma distância de 5.629,243 metros, até
a confluência com o Igarapé do Meio, no Marco 5 de coordenadas geográficas 08°08'45,127"8 e 70 0 2 7 ' 2 6 , 9 7 4 " W G r . Oeste: Do
ponto antes descrito, segue pelo Igarapé do Meio a montante
com uma distância de 406,75 metros, até a confluência com o
Igarapé Três Unidos, no Ponto 152 de coordenadas geográficas
aproximadas 08°08'37,097"8 e 70 0 2 7 ' 3 6 , 9 6 8 " W G r . ; daí, segue pelo Igarapé Três Unidos, com uma distância de 1.411,50 metros,
até o Marco 176 de coordenadas geográficas 08°08'00,542"8 e
700 2 7 ' 2 9 , 6 4 4 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 281°05'17,2" e 391,58 metros, até o Ponto 181 de
coordenadas geográficas 08°07'58,037"8 e 70 0 2 7 ' 4 2 , 1 5 6 " W G r _ ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
305°15'24,0" e 602,02 metros, até o Ponto 190 de coordenadas
geográficas 08°07'46,669"8 e 700 2 7 ' 5 8 , 1 7 8 " W G r . ; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 254°09'12,7" e
1.015,72 .metros, até o Marco 202 de coordenadas geográficas
08°07'55,586"8 e 70 0 2 8 ' 3 0 , 2 0 0 " W G r . ; localizado na margem esquerdado Igarapé do Meio; daí, segue por este a montante com
uma distância de 5.962,98 metros, até sua cabeceira, no Marco
15, início da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 284, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Ueti-Perene, no Estado
do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituiçâo, e tendo em
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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vista o disposto no art. 19, § l?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí) da área indígena UatiParaná, localizada no Município de Fonte Boa, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com a superfície de 127.199.0612ha (cento e vinte e
sete mil e cento e noventa e nove hectares, seis ares e doze centiares) e perímetro de 259.107,13m (duzentos e cinqüenta e nove
mil, cento e sete metros e treze centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 20 de coordenadas
geográficas 02°15'06,122"8 e 67°33'0l,392"WGr., segue por uma
linha reta com azimute e distância de 83°16'15,1" e 1.552,524 metros, até o Marco 19 de coordenadas geográficas 02°15'00,149"8
e 67°32'11,442"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 83°16'18,2 e 2.018,77 metros, até o Marco 18 de
coordenadas geográficas 02°14'52,382"8 e 67°31'06,536"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
83°16'25,8" e 1.880,06 metros, até o Marco 17 de coordenadas geográficas 02°14'45,151"8 e 67°30'06,211"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 83°16'40,9" e
2.058,03 metros, até o Marco 16 de coordenadas geográficas
02°14'37,240"8 e 67°29'00,01O"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 83°16'53,7" e 2.052,161 metros,
até o Marco 15 de coordenadas geográficas 02°14'29,353"8 e
67°27'54,058"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 83°17'02,7" e 2.541,20 metros, até o Marco 14 de
coordenadas geográficas 02°14'19,592"8 e 67°26'32,447"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
83°17'11,7" e 1.578,90 metros, até o Marco 13 e coordenadas geográficas 02°14'13,527"8 e 67°25'41,657"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 83°17'23,8" e 2.280,29 metros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas 02°14'04,772"8
e 67°24'28,360"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 83°17'31,3" e 1.833,82 metros, até o Marco 11 de
coordenadas geográficas 02°13'57,735"8 e 67°23'29,483"WGr.;
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daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
83°17'31,0" e 2.053,90 metros, até o Marco 10 de coordenadas
geográficas 02°13'49,850"8 e 67°22'23,435"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 83°17'28,5"8 e
1.912,52 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas
02°13'42,509"8 e 67°21'21,693"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 83°17'28,7" e 2.155,17 metros,
até o Marco 8 de coordenadas geográficas 02°13'34,234"8 e
67°20'12,710"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 83°17'29,1" e 1.995,42 metros, até o Marco 7 de
coordenadas geográficas 02°13'26,570"8 e 67°19'08,570"WGr.; localizado na margem direita do Igarapé Grande; daí, segue
por este, à jusante, com a distância de 34.075,64 metros, até o
Marco 6 de coordenadas geográficas 02°19'12,659"8 e
67°12'40,769"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 62°03'32,0" e 1.340,00 metros, até o Marco 5 de
coordenadas geográficas 02°18'52,170"8 e 67°12'02,469"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
62°03'53,9" e 1.989,48 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas 02°18'21,757"8 e 67°11'05,576"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 62°03'57,0" e 1.901,33 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas 02°17'52,692"8 e
67°10'1l,277"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 62°04'06,3" e 2.074,98 metros, até o Marco 2 de
coordenadas geográficas 02°17'20,975"8 e 67°09'1l,942"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
62°04'09,7" e 2.131,49 metros, até o Marco 1 de coordenadas geográficas 02°16'48,396"8 e 67°08'1l,081"WGr.; localizado na margem direita do Igarapé Raiei; daí, segue por este a jusante, com
distância de 4.834,61 metros, até a confluência com o Rio UatiParaná, no Marco 8AT-2 de coordenadas geográficas
02°16'54,668"8 e 67°06'46,744"WGr. Leste: Do marco antes descrito, segue pelo referido rio, a jusante, com uma distância de
46.731,98 metros, até a confluência como Paraná Bugari, no
Marco 2/A de coordenadas geográficas 02°29'03,643"8 e
67°14'36,768"WGr.; daí, segue a jusante, com uma distância de
14.023,37 metros, até a sua confluência com o Rio Solimões, no
Marco l/A de coordenadas geográficas 02°36'07,696"8 e
67°12'56,562"WGr.; 8ul: Do marco antes descrito, segue pelo
Rio Solimões, a montante, com uma distância de 1.929,75 metros, até a confluência com um Furo Paraná, no Ponto NC-7 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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coordenadas geográficas 02'36'02,720"8 e 67'13'42,011"WGr.;
daí, segue pelo furo a jusante, com uma distância de 3.835,56
metros, até a sua confluência com o Rio 8olimões, no Marco 19/A de coordenadas geográficas 02'35'25,007"8 e
67°15'41,367"WGr.; daí, segue pelo Rio Solimões, a montante,
com uma distância de 11.890,95 metros, até a confluência
com um furo, no Marco 21/A de coordenadas geográficas
02'31'09,491"8 e 67'19'13,224"WGr.; daí, segue pelo furo, a jusante, com uma distância de 4.866,01 metros, até a confluência
com o Rio Uati-Paraná, no Marco 22/A de coordenadas geográficas 02'30'00,284"8 e 67'21'23,719"WGr.; daí, segue pelo referido rio, a montante, com uma distância de 10.988,16 metros, até a
confluência com o Igarapé Copersul, no Marco 23/A de coordenadas geográficas 02'27'39,144"8 e 67'17'13,257"WGr.; daí, segue pelo referido igarapé, a montante com uma distância de
40.219,34 metros, até a confluência com o Igarapé Mocó, no Ponto FN-150 de coordenadas geográficas 02'30'04,225"8 e
67'30'59,540"WGr.; daí, segue pelo Igarapé Mocó, a montante,
com uma distância de 18.594,10 metros, até o Marco 36 de coordenadas geográficas 02'31 '33,972"8 e 67'38'06,229"WGr. Oeste:
Do marco antes descrito, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 17'17'30,4" e 2.035,20 metros, até o Marco 35 de
coordenadas geográficas 02'30'30,680"8 e 67'37' 46,720"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
17'17'49,6" e 1.881,10 metros, até o Marco 34 de coordenadas
geográficas 02'29'32,182"8 e 67'37'28,713"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 17'17'52,3" e 1.958,34
metros, até o Marco 33 de coordenadas geográficas
02'28'31,282"8 e 67'37'09,870"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 17°17'54,3" e 2.096,97 metros,
até o Marco 32 de coordenadas geográficas 02'27'26,070"8 e
67'36'49,750"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 17'17'55,9" e 1.871,47 metros, até o Marco 31 de
coordenadas geográficas 02'26'27,876"8 e 67'36'31,820"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
17'18'00" e 2.147,81 metros, até o Marco 30 de coordenadas geográficas 02'25'25,127"8 e 67'36'12,443'WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 17'18'04,5" e 2.013,66 metros, até o Marco 29 de coordenadas geográficas 02'24'22,510"8
e 67'35'53,086"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 17'18'10,2" e 1.963,02 metros, até o Marco 28 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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coordenadas geográficas 02°23'21,468"8 e 67°35'34,241"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
17°18'12,2" e 1.975,14 metros, até o Marco 27 de coordenadas
geográficas 02°22'20,047"8 e 67°35'15,320"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 15,320"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 17°18'13,2" e
1.824,60 metros, até o Marco 26 de coordenadas geográficas
17°18'13,2" e 1.824,60 metros, até o Marco 26 de coordenadas
geográficas 02°21'23,311"8 e 67°34'57,795"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 17°18'12,9" e 2.033,60
metros, até o Marco 25 de coordenadas geográficas
02°20'20,073"8 e 67°34'38,263"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 17°18'12,0" e 2.146,06 metros,
até o Marco 24 de coordenadas geográficas 02°19'13,341"8 e
67°34'17,664"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 17°18'10,9" e 1.820,06 metros, até o Marco 23 de
coordenadas geográficas 02°18'16,745"8 e 67°34'00,193"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
17°18'08,7" e 2.058,76 metros, até o Marco 22 de coordenadas
geográficas 02°17'12,726"8 e 67°33'40,531"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 17°18'04,2" e 2.017,95
metros, até o Marco 21 de coordenadas geográficas
02°16'09,977"8 e 67°33'21,152"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 17°20'26,8" e 2.053,90 metros,
até o Marco 1, início da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 285, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação edminietretiva da área indígena Barão de Antonina, no

Estado do Paraná.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confereo inciso IV, do artigo 84, da Constituição, e tendo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Barão
de Antonina, localizada no Município de São Jerônimo da 8erra,
Estado do Paraná com superfície de 3.750,7220ha (três mil, setecentos e cinqüenta hectares, setenta e dois ares e vinte centiares)
e perímetro de 32.980,40m (trinta e dois mil, novecentos e oitenta
metros e quarenta centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: A presente descrição perimétrica
inicia-se no Ponto Digitalizado D-140 de coordenadas geográficas
23'37'48,464"8 e 50'55'23,432"WGr., situado na confluência do
Ribeirão do Pinhal com o Rio Tibaji. Daí, segue pelo citado ribeirão, a montante, até a sua cabeceira, com uma distância de
10.239,68 metros, alcançando o Marco M-1 de coordenadas geográficas 23'39'02,548"8 e 50'50'58,301"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 59'39'17" e 324,72 metros,
até o Marco M-2 de coordenadas geográficas 23'38'57,204"8 e
50'50'48,415"WGr., situado na margem da rodovia estadual que
liga a cidade de Pinhalão à cidade de São Jerônimo da Serra,
confrontando nesse trecho com a propriedade de Reni José Pereira; daí, segue pela margem da citada rodovia, passando pelo
Marco 3, com uma distância de 2.401,85 metros, até o Marco M-4
de coordenadas geográficas 23'39'32,900"8 e 50'49'34,832"WGr.
Leste: Do ponto antes descrito, segue por uma linha reta com azi·mute e distância de 185'19'57" e 149,02 metros, até o Marco M-5
de coordenadas geográficas 23'39'37,725"8 e 50'49'35,315"WGr.,
situado na cabeceira do Córrego do Bêbado, confrontando nesse
trecho com a propriedadede Francisco Bispo Filho; daí, segue
pelo citado córrego, a jusante até a sua confluência com o Rio do
Tigre, com uma distância de 3.237,61 metros, até o ponto digitalizado D-39 de coordenadas geográficas 23'40'55,051"8 e
50'50'30,684"WGr. 8ul: Do ponto antes descrito, segue pelo Rio
do Tigre, a jusante, até a sua confluência com o Rio T'ibaji, com
uma distância de 5.514,68 metros, alcançando o Ponto digitalizado D-081 de coordenadas geográficas 23'41'47,078"8 e
CoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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500 5 2 ' 3 5 , 3 0 9 " W G r . Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo
Rio Tibaji, a jusante com uma distância de 11.112,84 metros, até
a foz do Ribeirão do Pinhal, no Ponto Digitalizado D-140, inicial
da presente descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
DECRETO N? 286, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Sã.o Jerônimo, no Estado do Paraná.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso IV, do artigo 84, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no artigo 19, § I? da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada; para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do índio (Funai) da área indígena São
Jerônimo, localizada no Municipio de São Jerônimo da Serra,
no Estado do Paraná, com superfície de 1.339,3364ha (hum mil,
trezentos e trinta e nove hectares, trinta e três ares e sessenta e
quatro centiares) e perímetro de 18.706,39m (dezoito mil, setecentos e seis metros e trinta e nove centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem
a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto Digitalizado D-97 de coordenadas geográficas 23°43'35,439"S e
50 046'45,525"WGr., situado na confluência do Ribeirão dos Pilões com o Rio do Tigre, segue por este último a montante, com
a distância de 6.720,05 metros, chega-se ao Marco M-6 de coordenadas geográficas 23°43'59,435"S e 50044'25,006"WGr., situado na margem da estrada municipal que liga São Jerônimo da
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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Serra a Saporema, Leste: Do ponto antes descrito, segue pela
citada estrada no sentido Saporema, com os seguintes azimutes
e distâncias de 162°37'07" e 327,79 metros, 140°46'22" e 99,05
metros, 176"13'41" e 235,92 metros, 178°20'49" e 101,22 metros,
225°04'09" e 251,62 metros, 179°28'48" e 119,00 metros,
154°33'48" e 218,01 metros, 222°15'44" e 195,99 metros,
174°07'17" e 83,77 metros, 138°27'24' e 259,19 metros, 167°53'17"
e 206,79 metros, 131°50'48" e 123,41 metros, 109°38'55" e 113,61
metros, chega-se ao Marco M-7 de coordenadas geográficas
23°45'03,302"S e 50044'11,224"WGr.; daí, segue ainda pela citada estrada, com os seguíntes azímutes e distâncias, 163°25'09" e
239,55 metros, 185°27'46" e 122,16 metros, 150°41'58" e 123,03
metros, 210°19'25" e 196,62 metros, 240°44'59" e 261,26 metros,
171°14'34" e 62,27 metros, chega-se ao Marco M-8 de coordenadas geográficas 23°45'29,893"S e 500 4 4 ' 1 8 , 2 6 4 " W G r . , situado na
margem direita do Ribeirão dos Pilões. Sul/Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo citado ribeirão a jusante, com a distância de 8.646,08 metros, chega-se ao Ponto Digitalizado D-97, inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 29 de outubro de 1991: 170° da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
DECRETO N? 287, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa. a demarcação administrativa da área indígena Paresi, no Estado de
Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constítuição Federal, a demarcação administratíva promovida
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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pela Fundação Nacional do Indio (Funai) da área indígena Paresi, localizada no Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, caracterizada como de ocupação tradicíonal e permanente indígena, com superfície de 563.586,5345ha (quinhentos e
sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis hectares, cinqüenta e três ares, quarenta e cinco centiares) e perímetro de
373.111,58m (trezentos e setenta e três mil e cento e onze metros
e cínqüenta e oito centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto 1, de coordenadas
geográficas 14°00'00,0"8 e 59°02'38,3"WGr., situado na margem
direita do Rio Juruena, daí segue por uma linha reta com
azimute de 89°31 '21" com distância de 22,80 metros, até o
Marco 1.453, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e
59°02'37,6"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°31'24" com distância de 2.299,80 metros, até o Marco 1.452,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 59°01'21,0"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°30'19" com distância de 1.999,70 metros, até o Marco 1.451, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 59°00'14,3"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°30'59" com distância de 1.999,98 metros, até o Marco 1.450, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8
e 58°59'07,7"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°31'20" com distância de 1.999,95 metros, até o Marco 1.449,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°58'01,I"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89"31'40" com distância de 1.999,93 metros, até o Marco 1.448, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°56'54,4"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°31' 49" com distância de 1.999,79 metros, até o Marco 1.447 de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8
e 58°55'47,8"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°32'11" com distância de 1.999,77 metros, até o Marco 1.446,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°54'41,2"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°35'45" com distância de 1.997,83 metros, até o Marco 1.445, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°53'34,6"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°29'01" com distância de 2.001,60 metros, até o Marco 1.444, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8
e 58°52'27,9"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°33'01" com distância de 1.999,71 metros, até o Marco 1.443,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5,
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de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S e 58°51'21,3"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°33'13" com distância de 1.999,77 metros, até o Marco 1.442, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S e 58°50'14,7"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°33'11" com distância de 2.000,11 metros até o Marco 1.441, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S
e 58°49'08,0"WGr., daí segue por uma linha reta COm azimute de
89°34'27" com distância de 2.000,02 metros, até o Marco 1.440,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S e 58°48'01,4"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°35'03" com distância de 2.000,11 metros, até o Marco 1.439, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S e 58°46'54,7"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°34'44" com distância de 2.000,66 metros, até o Marco 1.438, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S
e 58°45'48,1"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°35'20" com distância de 1.999,70 metros, até o Marco 1.437,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S e 58°44'41,4"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°31'29" com distância de 1.998,63 metros, até o Marco 1.436, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S e 58°43'34,8"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°35'15" com distância de 1.999,75 metros, até o Marco 1.435, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S
e 58°42'28,2"WGr., daí segue por uma línha reta com azimute de
89°35'17" com distância de 1.999,95 metros, até o Marco 1.434,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S e 58°41'21,6"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°35'27" com distância de 1.999,72 metros, até o Marco 1.433, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S e 58°40'14,9"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°36'53" com distância de 2.000,34 metros, até o Marco 1.432, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S
e 58°39'08,3"WGr., situado na margem direita do Rio Papagaio,
daí segue por uma linha reta com azimute de 89°35'58" com distância de 1.430,12 metros, até o Marco 1.431, de coordenadas
geográficas 14°00'00,0"S e 58°38'20,6"WGr., daí segue por uma
linha reta com azimute de 89°36'41" com distância 1.999,77 metros, até o Marco 1.430, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S
e 58°37'14"WGr., daí segue por uma linha reta Com azimute de
89°37'10" com distância de 1.999,52 metros, até o Marco 1.429,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"S e 58°36'07,3"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°37'32" com distância de 1.999,67 metros, até o Marco 1.428, de coordenadas geoCol. Leis Reo. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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gráficas 14°00'00,0"8 e 58°35'00,7WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 89°37'48" com distância de 1.999,47 metros,
até o Marco 1.427, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e
58°33'54,1"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°38'03" com distância de 1.999,59 metros, até o Marco 1.426,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°32'47,4"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°38'26" com distância de 1.999,42 metros, até o Marco 1.425, de coordenadas geográficas 14°00'00,1"8 e 58°31'40,8"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°38'34" com distância de 1.999,91 metros, até o Marco 1.424, de coordenadas geográficas 14°00'00,1"8
e 58°30'34,2"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°36'21" com distância de 4.001,98 metros, até o Marco 1.422,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°28'20,8"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°38'57" com distância de 1.999,33 metros, até o Marco 1.421, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°27'14,2"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°38'38" com distância de 1.999,22 metros, até o Marco 1.420, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8
e 58°26'07,6"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°39'23" com distância de 1.999,77 metros, até o Marco 1.419,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°25'00,9"WGr, daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°39'37" com distância de 1.999,22 metros, até o Marco 1.418, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°23'54,3"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°39'33" com distância de 1.999,81 metros, até o Marco 1.417, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8
e 58°22'47,7"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°40'01" com distância de 1.999,56 metros, até o Marco 1.416,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°21'40,0"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°40'13" com distância de 1.999,32 metros, até o Marco 1.415, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°20'34,4"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°40'08" com distância de 1.998,96 metros, até o Marco 1.414, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8
e 58°19'27,8"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°39'32" com distância de 2.001,63 metros, até o Marco 1.413,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°18'21,0"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°42'09" com distância de 1.999,17 metros, até o Marco 1.412, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°17'14,4"WGr., daí segue por uma liOol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2l:2331~2791. set./out. 1991.
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nha reta com azimute de 89°42'27" com distância de 1.998,81 metros, até o Marco 1.411, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8
e 58°16'07 ,8"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°41'35" com distância de 1.999,36 metros, até o Marco 1.410,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°15'01,2"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°42'03" com distância de 1.999,71 metros, até o Marco 1.409, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°13'54,5"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°42'10" com distância de 1.999,24 metros, até o Marco 1.408, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8
e 58°12'47,9"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°42'31" com distância de 1.999,44 metros, até o Marco 1.407,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°11'41,2"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°42'44" com distância de 1.999,69 metros, até o Marco 1.406, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°10'34,6"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 89°43'03" com distância de 1.999,20 metros, até o Marco 1.405, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8
e 58°09'28,0"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°43'02" com distância de 1.999,13" metros, até o Marco 1.404,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°08'21,3"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 89°43'42" com distância de 1.999,99 metros, até o Marco 1.403 de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 5S007'14,7"WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 89°43'50" com distância de 1.999,01 metros,
até o Marco 1.402, de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e
58°06'08,1"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
89°44'55" com distância de 1.994,59 metros, até o Marco 1.401,
de coordenadas geográficas 14°00'00,0"8 e 58°05'Ol,6"WGr., situado na margem esquerda do Rio Verde. Leste: Daí segue pelo
Rio Verde, sentido montante, até o Ponto 3, de coordenadas
geográficas 14°23'09,1"8 e 58°13'54,2"WGr., situado na intercessão da faixa de domínio da BR-364, com a margem esquerda do
Rio Verde. Sul: Daí segue por uma linha reta com azimute
256°50'08" com distância de 84,00 metros, até o Marco 1, de
coordenadas geográficas 14°23'07,4"8 e 58°13'57,5"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 256°50'01" com distância
de 2.210,05 metros, até o Marco 2, de coordenadas geográficas
14°23'23,4"8 e 58°15'09,5"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 257"01'16" com distância de 2.001,98 metros, até
o Marco 3. de coordenadas geográficas 14°23'37,7"8 e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set.Jout. 1991.

2551

58°16'14,7"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
257°07'15" com distância de 1.997,97 metros, até o Marco 4, de
coordenadas geográficas 14°23'51,8"8 e 58°17'19,8"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 257°21'54" com distância
de 1.998,63 metros, até o Marco 5, de coordenadas geográficas
14°24'05,7"8 e 58°18'25,0"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 257°12'51" com distância de 1.996,09 metros, até
o Marco 6, de coordenadas geográficas 14°24'19,7"8 e
58°19'30,1"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
257°02'27" com distância de 1.956,77 metros, até o Marco 7, de
coordenadas geográficas 14°24'33,6"8 e 58°20'33,8"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 243°11'42" com distância
de 1.144,97 metros,até o Marco 8, de coordenadas geográficas
14°24'50,3"8 e 58°21'08,0"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 243°10'18" com distância de 1.930,21 metros, até
o Marco 9, de coordenadas geográficas 14°25'18,3"8 e
58°22'05,7"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
243°18'00" com distância de 1.999,11 metros, até o Marco 10, de
coordenadas geográficas 14°25'47,1"8 e 58°23'05,5"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 243°13'45" com distância
de 2.004,48 metros, até o Marco 11, de coordenadas geográficas
14°26'16,2"8 e 58°24'05,5"WGr., daí segue por uma linha reta
COm azimute de 243°08'56" com distância de 1.998,70 metros, até
o Marco 12, de coordenadas geográficas 14°26'45,2"8 e
58°25'05,2"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
243°05'06" com distância de 1.999,85 metros, até o Marco 13 de
coordenadas geográficas 14°27'14,3"8 e 58°26'04,9"Wgr., daí segue por uma linha reta com azímute de 244°59'13" com distância
de 1.996,87 metros, até o Marco 14, de coordenadas geográficas
14°27'41,4"8 e 58°27'05,5"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 246°17'01" com distância de 2.034,94 metros, até
o Marco 15, de coordenadas geográficas 14°28'07,6"8 e
58°28'07,9"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
246°26'05" com distância de 1.999,83 metros, até o Marco 16, de
coordenadas geográficas 14°28'33,3"8 e 58°29'09,3"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 246°24'07" com distância
de 2.006,64 metros, até o Marco 17, de coordenadas geográficas
14°28'59,0"8 e 58°30'10,9"WGr., daí segue por uma linha reta
COm azimute de 246°34'18" com distância de 2.006,54 metros, até
o Marco 18, de coordenadas geográficas 14°29'24,6"8 e
58°31'12,6"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
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236°45'26" com distância de 1.993,31 metros, até o Marco 19, de
coordenadas geográficas 14°29'59,8"8 e 58°32'08,5"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 236°33'34" com distância
de 2.032,50 metros, até o Marco 20, de coordenadas geográficas
14°30'35,8"8 e 58°33'05,4"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 244°34'07" com distância de 1.869,45 metros, até
o Marco 21, de coordenadas geográficas 14°31'01,6"8 e
58°34'01,9"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
244°35'03" com distância de 1.994,10 metros, até o Marco 22, de
coordenadas geográficas 14°31'29,0"8 e 58°35'02,3"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 244°31'45" com distância
de 2.021,26 metros, até o Marco 23, de coordenadas geográficas
14°31'56,9"8 e 58°36'03,4"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 244°48'53" com distância de 1.994,52 metros, até
o Marco 24, de coordenadas geográficas 14°32'24,1"8 e
58°37'03,9"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
244°48'58" com distância de 2.007,11 metros, até o Marco 25, de
coordenadas geográficas 14°32'51,5"8 e 58°38'04,8"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 254°34'32" com distância
de 2.090,75 metros, até o Marco 26, de coordenadas geográficas
14°33'09,1"8 e 58°39'12,3"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 256°01'58" com distância de 2.001,88" metros,
até o Marco 27, de coordenadas geográficas 14°33'24,4"8 e
58°40'17,3"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
259°26'42" com distância de 1.126,39 metros, até o Marco 28, de
coordenadas geográficas 14°33'30,8"8 e 58°40'54,3"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 244°23'08" com distância
de 873,65 metros, até o Marco 29, de coordenadas geográficas
14°33'42,9"8 e 58°41'20,7"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 244°06'36" com distância de 2.032,58 metros, até
o Marco 30, de coordenadas geográficas 14°34'11,3"8 e
58°42'22,0"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
244°02'34" com distância de 2.002,69 metros, até o Marco 31, de
coordenadas geográficas 14°34'39,4"8 e 58°43'22,4"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 243°48'22" com distância
de 1.999,72 metros até o Marco 32, de coordenadas geográficas
14°35'07,7"8 e 58°44'22,6"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 244°15,45" com distância de 2.000,47 metros, até
o Marco 33, de coordenadas geográficas 14°35'35,5"8 e
58°45'23,0"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
244°57'47" com distância de 2.027,39 metros, até o Marco 34, de
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coordenadas geográficas 14°36'02,9"8 e 58°46'24,6"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 270°42'45" com distância
de 1.995,84 metros, até o Marco 35, de coordenadas geográficas
14°36'01,6"8 e 58°47'31,2"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 271°16'32" com distância de 1.995,87 metros, até
o Marco 36, de coordenadas geográficas 14°35'59,7"8 e
58°48'37,9"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
271°11'23" com distância de 1.999,85 metros, até o Marco 37, de
coordenadas geográficas 14°35'57,8"8 e 58°49'44,7"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 271"27'16" com distância
de 2.088,42 metros, até o Marco 38, de coordenadas geográficas
14°35'55,5"8 e 58°50'54,4"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 271°38' 41" com distância de 1.980,60 metros, até
o Marco 39, de coordenadas geográficas 14°35'53,1"8 e
58°52'00,5"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
277°17'28" com distância de 2.001,41 metros, até o Marco 40, de
coordenadas geográficas 14°35'44,4"8 e 58°53'06,8"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 277°25'24" com distância
de 2.001,43 metros, até o Marco 41, de coordenadas geográficas
14°35'35,4"8 e 58°54'13,0"WGr., dai segue por uma linha reta
com azimute de 277°36'11" com distância de 1.996,25 metros, até
o Marco 42, de coordenadas geográficas 14°35'26,3"8 e
58°55'19,0"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
277°19'02" com distância de 1.992,09 metros, até o Marco 43, de
coordenadas geográficas 14°35'17,5"8 e 58°56'25,0"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 277°00'20" com distância
de 2.478,23 metros, até o Marco 44, de coordenadas geográficas
14°35'06,9"8 e 58°57'47,0"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 253°24'43" com distância de 364,15 metros, até
o Marco 45, de coordenadas geográficas 14°35'10,2"8 e
58°57'58,7"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
234°33'05" com distância de 2.065,75 metros, até o Marco 46, de
coordenadas geográficas 14°35'48,7"8 e 58°58'55,3"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 234°31'42" com distância
de 2.058,27 metros, até o Marco 47, de coordenadas geográficas
14°36'27,1"8 e 58°59'51,6"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 234°41'56" com distância de 1.971,08 metros, até
o Marco 48, de coordenadas geográficas 14°37'03,7"8 e
59°00'45,7"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
232°18'38" com distância de 1.871,76 metros, até o Marco 49, de
coordenadas geográficas 14°37'40,5"8 e 59°01'35,5"WGr., daí seOol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, setc/out. 1991.
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gue por uma linha reta com azimute de 226°28'44" com distância
de 1.894,23 metros, até o Marco 50, de coordenadas geográficas
14°38'22,5"8 e 59°02'21,8"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 226°46'34" com distância de 2.123,65 metros, até
o Marco 51, de coordenadas geográficas 14°39'09,4"8 e
59°03'13,9"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
248°08'58" com distância de 1.700,52 metros, até o Marco 52, de
coordenadas geográficas 14°39'29,5"8 e 59°04'06,9"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 248°24'19" com distância
de 1.778,04 metros, até o Marco 53, de coordenadas geográficas
14°39'50,3"8 e 59°05'02,3"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 258°04'57" com distância de 802,07 metros, até
o Marco 54, de coordenadas geográficas 14°39'55,4"8 e
59°05'28,6"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
271°54'12" com distãncia de 417,89 metros, até o Marco 55 de
coordenadas geográficas 14°39'54,9"8 e 59°05'42,5"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 293°48'40" com distãncia
de 1.231,09 metros, até o Marco 56, de coordenadas geográficas
14°39'38,4"8 e 59°06'20,0"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 278°40'26" com distância de 124,00 metros, até
o Ponto 2, de coordenadas geográficas 14°39'37,7"8 e
59°06'24,1"WGr., situado na intercessão da margem direita do
Rio Juruena com a faixa de domínio da BR-364. Oeste: Daí segue pelo Rio Juruena, sentido jusante, até o Ponto 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 288, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Marajaí, no Estado do

Amazonas.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Marajaí, localizada no Município de Alvarães, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, tendo superfície de 1.196,3486ha (Hum mil, cento e noventa e seis hectares, trinta e quatro ares e oitenta e seis centiares] e perímetro de 15.308,06m (quinze mil, trezentos e oito metros e seis centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 2 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°10'19,2"S e 64°50'22,0"WGr.; localizado na margem direita do Rio Solimões, segue por este a jusante, até o Marco 2/A de coordenadas geográficas aproximadas 03°12'48,8"S e 64°48'19,3"WGr.; localizado na margem direita do citado rio e na confrontação com as terras do Sr. Orlando
Gonçalves. Leste: Do marco antes descrito, segue confrontando com o Sr. Orlando Gonçalves, por uma linha reta com azimute e distância de 251°50'27,3" e 51,79 metros, até a Estaca
HM-33 de coordenadas geográficas aproximadas 03°12'49,3"S e
64°48'20,9"WGr.; daí, segue confrontando com o Sr. Orlando
Gonçalves, por uma linha reta com azimute e distância de
253°17'52,5" e 46,79 metros, até o Estaca HM-34 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°12'49,8"S e 64°48'22,4"WGr.; localizado na margem do Lago Alvarães. Sul: Da Estaca antes descrita, segue pelo Lago Alvarães, até o Marco 5 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°12'27,0"S e 64°50'51,0"WGr. Oeste:
Do marco antes descrito segue por uma linha reta com azimute
e distância de 07°38'29,6" e 987,00 metros, até o Marco 4
de coordenadas geográficas aproximadas 03°11'55,2"S e
64°50'46,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 291°30'26,4" e 280,00 metros, até o Marco 3
de coordenadas geográficas aproximadas 03°11'51,8"S e
64°50'55,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
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distância de 19°40'34,3" e 3.023,39 metros, até o Marco 2, início
da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
DECRETO N? 289, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Vanuire, no Estado de
São Paulo.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV, do artigo 84, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19
de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do índio (Funai) da área indígena Vanuire, localizada no Município de Tupá, Estado de São Paulo,
com superfície de 708,9304ha (setecentos e oito hectares, noventa e três ares e quatro centiares) e perímetro de 17.637,35m (dezessete mil, seiscentos e trinta e sete metros e trinta e cinco
centímetros) .
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto 1-47 de coordenadas geográficas 21°47'27,687"8 e 500 2 3 ' 5 8 , 8 9 4 " W G r . ; situado na
margem esquerda do Córrego Pirá, segue por este a montante,
com a distância de 574,96 metros, até o Ponto 52A de coordenadas geográficas 21°47'31,121"8 e 50 0 2 3 ' 3 9 , 7 8 2 " W G r . ; daí, segue
por uma cerca divisória, com o azimute médio e distância de
85°11'43,8" e 59,97 metros, até o Marco 1 de coordenadas geográficas 21°47'30,949"8 e 50 0 2 3 ' 3 7 , 7 2 2 " W G r . ; daí, segue pela
cerca divisória, com o azimute médio e distância de 85°12'01,8"
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e 791,35 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas
21°47'28,698"S e 50 023'10,256"WGr.; localizado no bordo direito
de uma estrada, sentido Posto Indigena/Bairro J araguá, confrontando neste trecho com as terras de propriedade da Sra.
Maria Augusta de Souza; daí, segue pela cerca divisória, com o
azimute médio e distância de 84°30'21,1" e 1.950,30 metros, até o
Marco 3 de coordenadas geográficas 21°47'22,366"S e
50 0 2 2 ' 0 2 , 6 8 2 " W G r . ; localizado no bordo direito de uma estrada
vicinal, sentido Área Indígena/Fazenda São Luiz, confrontando
neste trecho com as terras dos Srs. Idalino Batista Rodrigues,
Gervásio José da Silva e Aldair Marcuzo; daí, segue pela cerca
divisória, com o azimute médio e distância de 84°40'42,4" e
1.672,32 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas
21°47'17,102"S e 50 0 2 1 ' 0 4 , 7 2 1 " W G r . ; daí, segue pela cerca divisória, com o azimute e distância de 93°14'17,7" e 61,91 metros,
até o Ponto 1-63 de coordenadas geográficas 21°47'17,197"S e
50°21 '02,546"WGr.; situado na margem esquerda do Rio Coioi,
confrontando neste trecho com as terras de propriedade do Sr.
Luiz Carlos Marcondes. Leste: Do ponto antes descrito, segue
pelo Rio Coioi, a montante, com distância de 759,32 metros, até
o Ponto 1-70 de coordenadas geográficas 21°47'41,458"S e
50 021'04,606"WGr.; localizado no bordo direito de uma estrada,
sentido Bairro da Boa Vista/Posto Indígena. Sul: Do ponto antes descrito, segue pelo bordo direito da citada estrada, sentido
Posto Indígena, com a distância de 65,18 metros, até o Marco 5
de coordenadas geográficas 21°47'41,439"S e 50021'06,895"WGr.;
daí, segue pelo citado bordo, com distância de 1.577,91 metros,
até o Marco 6 de coordenadas geográficas 21"47'45,635"S e
50022'Ol,652"WGr.; situado na intersecção com um caminho vicinal; daí, segue pelo citado bordo, com a distância de
1.776,08 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas
21"47'50,823"S e 50 0 2 3 ' 0 3 , 2 3 7 " W G r . ; situado na intersecção com
outra estrada; daí, segue por uma cerca divisória, com os seguintes azimutes e distâncias: 259°35'17,5" e 52,37 metros,
325°15'26,5" e 10,29 metros, 251"20'01,0" e 28,98 metros,
261°59'06,1" e 58,99 metros e 175°29'04,7" e 138,07 metros, até o
Ponto l4-A de coordenadas geográficas 21°47'55,936"S e
50 023'07,854"WGr.; situado na margem direita do Córrego Pirá;
daí, segue por este a montante, até a confluência com um corrego sem denominação, e por este a montante, com a distância total de 693,45 metros, até o Ponto 26-A de coordenadas geográfiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5. t.2):2331~2791, set.Zout. 1991.
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cas 21°48'17,404"8 e 500 2 3 ' 1 3 , 0 7 9 " W G r . ; situado na margem direita do citado córrego; daí, segue por uma cerca divisória,
com o azimute e distância de 84°51'19,9" e 99,78 metros, até
o Marco 8 de coordenadas geográficas 21°48'17,104"8 e
500 2 3 ' 0 9 , 6 0 8 " W G r . ; situado no bordo direito de uma estrada,
sentido Posto Indígena/Cidade de Tupã, confrontando neste trecho com as terras do Sr. Oscar Bruno Zoner; daí, segue pelo cio
tado bordo, sentido Tupã, com a distância de 458,90 metros e
daí, segue cruzando a citada estrada, até o Marco 9 de coordenadas geográficas 21°48'31,981"8 e 500 2 3 ' 0 7 , 6 2 4 " W G r . ; situado
no bordo esquerdo da referida estrada, daí, segue por uma cerca divisória, com o azimute médio e distância de 173°43'25,0" e
2.041,70 metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas
21°49'37,953"8 e 50022'59,597"WGr.; situado no bordo direito de
uma estrada, sentido Cidade de Herculândia/Cidade de Tupã,
confrontando neste trecho com as terras dos Srs. Oscar Bruno
Zoner e Ney Vieira Prado; daí, segue pelo citado bordo, sentido
Tupã, com a distância de 1.638,48 metros, até o Marco 11 de
coordenadas geográficas 21°49'08,103"8 e 50023'46,839"WGr.
Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma cerca divisória,
com o azimute médio e distância de 353°34'27,7" e 2.950,84 metros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas 21°47'32,780"8
e 500 2 3 ' 5 8 , 7 4 1 " W G r . ; daí, segue pela cerca divisória, com o azimute e distância de 358°39'28,2" e 156,22 metros, até o Ponto I·
47, início da descrição deste perímetro, confrontando neste trecho com as terras do Sr. João Vicente.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 290, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Rio das Cobras, no Estado do Paraná.
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o PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Rio das
Cobras, localizada nos Municípios de Laranjeiras do Sul e Quedas do Iguaçu, no Estado do Paraná, com a superfície de
18.681,9806ha (dezoito mil, seiscentos e oitenta e um hectares,
noventa e oito ares e seis centiares) e perímetro de 98.131,30m
(noventa e oito mil, cento e trinta e um metros e trinta centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 50 de coordenadas geográficas 25°16'24,060"8 e 52°50'20,250"WGr.; localizado
na foz do Rio Quati no Rio Guarani; daí, segue pelo Rio Guarani, sentido montante, com uma extensão de 19.422,19 metros, até
o Marco 1 de coordenadas geográficas 25°13'43,578"8 e
52°44'16,731"WGr.; localizado próximo de uma ponte velha da
antiga estrada de acesso à cidade de Cascavel/Laranjeira do
Sul: daí, segue pela referida estrada, sentido Laranjeira do
Sul, com uma extensão de 11.851,01 metros, passando pelos
Marcos 2
25°13'52,268"8 e 52°43'58,367"WGr.; 3
25°14'58,942"8 e 52°43'13,676"WGr.;
25°15'56,916"8 e
52°42'26,439"WGr.; 5 - 25°16'26,178"8 e 52°41'33,577"WGr.; 6
- 25°16'49,506"8 e 52°40'46,531"WGr.; 7 - 25°03,783"8 e
52°40'39,680"WGr.; até o Marco 8 de coordenadas geográficas
25°17'28,004"8 e 52°39'37,370"WGr.; localizado na margem esquerda do Rio União no cruzamento da referida estrada, daí segue pelo citado rio, sentido montante, com uma extensão de
7.721,95 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas
25°14'33,942"8 e 52°37'42,355"WGr.; localizado na margem esquerda do Rio União com o cruzamento da Rodovia BR-277 que
liga Foz do Iguaçu/Curitiba. Leste: Dai, segue pela citada
rodovia, sentido Curitiba, com uma extensão de 12.522,24
metros, passando pelos Marco 10 - 25°14'54,955"8 e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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52°31'45,192"WGr.; 107 - 25°15'22,522"8 e 52°31'28!,176"WGr.;
ponto definidor de uma curva, 12
25°15'34,133"8 e
52°37'41,189"WGr.; 13 - 25°15'54,821"8 e 52°31'31,702"WGr.; 14
- 25°16'28,819"8 e 52°35'28,018"WGr.; 15 - 25°11'06,857"8 e
52°35'09,074"WGr.; 16 - 25°17'07,553"8 e 52°34'55,062"WGr.; 17
25°17'22,837"8 e 52°34' 44,368"WGr.; 18 - 25°17'16,827" 8 e
52°34'17,275"WGr.; 19 - 25°11'34,024"8 e 52°34'24,390"WGr.; 20
- 25°11'49,365"8 e 52°34'13,445"WGr.; 21 - 25°11'57,517"8 e
52°33'28,387"WGr., até o Marco 22 de coordenadas geográficas
25°18'13,091"8 e 52°33'32,533"WGr., localizado na margem direita do Rio das Cobras com o cruzamento da BR-277; '8ul: Daí, segue pelo citado rio, sentido jusante, com uma extensão de
19.321,79 metros, passando pelos Marcos 23 - 25°19'03,017"8 e
52°36'17,043"WGr.; 24 - 25°19'24,572"8 e 52°36'38,938"WGr.,
até o Marco 25 de coordenadas geográficas 25°20'57,045"8 e
52°38'26,121"WGr., localizado na foz do Córrego Taquara com o
Rio das Cobras, no cruzamento de um caminho que dá acesso a
Rodovia PR-473; daí, segue pelo citado caminho, sentido Rodovia PR-473, com uma extensão de 705,98 metros, até o Marco 26
de coordenadas geográficas 25°20'38,971"8 e 52°38'38,246"WGr.,
localizado na faixa direita da Rodovia PR-473 que dá acesso a
cidade de Quedas do Iguaçu; daí, segue pelo limite da faixa de
domínio da citada rodovia, sentido Quedas de Iguaçu, com a
distância de 136,61 metros, até o Marco 27 de coordenadas geográficas 25°20'40,265"8 e 52°38'42,919"WGr., localizado no entroncamento da citada rodovia com um caminho denominado
Juca Tigre, que dá acesso ao Rio Despedida e a Aldeia dos
Guaranis; daí, segue, pelo citado caminho, sentido Rio Despedida, com uma extensão de 5.564,65 metros, passando pelos Marcos 28
25°20'49,156"8 e 52°39'15,129"WGr.; 29
25°20'28,541"8 e 52°39'51,0l4"WGr.; 30 - 25°20'29,109"8 e
52°40'22,825"WGr.; 31 - 25°20'18,325"8 e 52°40'56,084"WGr.;
31-A - 25°20'04,833"8 e 52°41'17,763"WGr.; até o Marco 32 de coordenadas geográficas 25°20'05,447"8 e 52°41'29,025"WGr.;
localizado no entroncamento da estrada de acesso da Aldeia dos
Guarani à Cidade de Buriti; daí, segue pela estrada, sentido
Aldeia dos Guaranis com uma extensão de 850,00 metros, até o
Marco 33 de coordenadas geográficas 25°20'07,499"8 e
52°41'53,987"WGr., localizado no cruzamento de um caminho;
daí, segue por este caminho, sentido Rio União, com uma extensão de 446,68 metros, até o Marco 34 de coordenadas geográficas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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25"19'59,374"8 e 52"42'07,224"WGr., localizado na margem esquerda do Rio União; daí, segue pelo citado caminho com uma
extensão.1.482,74 metros, até o Marco 35 de coordenadas geográficas 25"20'26,076"8 e 52"42'46,093"WGr., localizado no entroncamento do citado caminho com a estrada que dá acesso a Quedas do Iguaçu; daí, segue pela citada estrada sentido Rio Despedida, com uma extensão de 1.513,50 metros, até o Marco 36 de
coordenadas geográficas 25"19'49,473"8 e 52"43'22,247"WGr.; localizado na margem esquerda do Rio Despedida e próximo a
uma ponte; daí, segue pelo citado rio, sentido montante, com
uma extensão de 1.465,84 metros, até o Marco 37 de coordenadas
geográficas 25"19'10,301"8 e 52"43'45,840"WGr., localizado na
confluência com um córrego sem denominação; daí, segue pelo
referido córrego, sentido montante, com uma extensão de
772,93 metros, até o Marco 38 de coordenadass geográficas
25"19'14,801"8 e 52"44'10,358"WGr., localizado na cabeceira do
citado córrego com o cruzamento de um caminho; daí, segue pelo citado caminho com uma extensão de 317,45 metros, até o
Marco 39 de coordenadas geográficas 25'19'04,878"8 e
52"44'13,462"WGr., localizado na cabeceira de um córrego sem
denominação; daí, segue pelo citado córrego, sentido jusante,
com uma extensão de 372,03 metros, até o Marco 40 de coordenadas geográficas 25"19'00,493"8 e 52"44'25,858"WGr., localizado na confluência com um córrego sem denominação; daí, segue pelo citado córrego, sentido jusante com uma extensão de
917,09 metros, até o Marco 41 de coordenadas geográficas
25"19'11,207"8 e 52"44'50,686"WGr., localizado na confluência
com o Rio da Saudade: daí, segue pelo citado rio, sentido montante, com uma extensão de 3.209,32 metros, até o Marco 42 de
coordenadas geográficas 25"18'06,473"8 e 52"46'17,976"WGr.; localizado na cabeceira do rio da Saudade; daí, segue por uma linha reta com azimute de 302"51'48,7" e distância de 328,60 metros, até o Marco 43 de coordenadas geográficas 25"18'00,560"8
e 52"46'27,758"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 302"43'15,4" e distância de 214,11 metros, até o Marco 44 de
coordenadas geográficas 25"17'56,722"8 e 52"46'34,142"WGr.; localizado na cabeceira do Rio Mato Queimado; daí, segue pelo citado rio, sentido jusante, com uma extensão de 5.089,29 metros,
até o Marco 47 de coordenadas geográficas 25"18'01,055"8 e
52"49'18,941"WGr. . Oeste: Daí, segue por uma linha reta com
azimute de 356"10'46,4" e distância de 585,70 metros, até
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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o .Marco 48 de coordenadas geográficas 25°17'42,049"8 e
52°49'20,052"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 356°08'08,4" e distância de 1.067,61 metros, até o Marco 49 de
coordenadas geográficas 25°17'07,405"8 e 52°49'22,106"WGr., localizado na margem direita do Rio Quati; daí, segue pelo citado
rio, sentido jusante, com uma extensão de 2.252,04 metros, até a
confluência com o Rio Guarani no Marco 50, marco inicial da
presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 291, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação edministretiva da área indígena Tirecatinga, no Estado
do Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art, 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do índio (Funai) da área indígena Tirecatinga, localizada no Município de Campo Novo do Parecis, no Estado do Mato Grosso, com a superfície de 130.575,1964ha (cento
e trinta mil, quinhentos e setenta e cinco hectares, dezenove
ares e sessenta e quatro centiares), e perímetro de 207,694,04m
(duzentos e sete mil, seiscentos e noventa e quatro metros e
quatro centímetros).
Art. 2? Á área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Nordeste: Partindo do Ponto 1 de coordenadas geográficas 12°48'02,2"8 e 58°23'43,3"WGr., situado na conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.21:2331·2791, set.Jout. 1991.
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fluência dos Rios Papagaio e Burití: daí, segue à montante do
citado rio até o Ponto 2 de coordenadas geográficas 13°19'24,0"8
e 58°20'06,9"WGr., situado na margem esquerda do Rio Papagaio. Sul: Do Ponto 2 segue por uma linha reta de distância e
azimute de 5,02m e 255°34'33,8" até o Ponto 3 de coordenadas
geográficas 13°19'24,1"8 e 58°20'07"WGr., situado no Marco de
demarcação 1 daí, segue por uma linha reta de distância e azimute de 1.999,25m e 255°19'57" até o Ponto 4 de coordenadas
geográficas 13°19'40,2"8 e 58°21'11,4"WGr., situado no Marco
de demarcação 2; daí, segue por uma linha reta de distância e
azimute de 1.999,35m e 255°21 '22" até o Ponto 5 de coordenadas
geográficas 13°19'56,3"8 e 58°22'15,8"WGr., situado no Marco
de demarcação 3; daí segue por uma linha reta de distância e
azimute de 1.999,06m e 255°19'03" até o Ponto 6 de coordenadas
geográficas 13°20'12,5"8 e 58°23'20,1"WGr., situado no Marco
de demarcação 4; daí, segue por uma linha reta de distância e
azimute de 1.999,40m e 255°21 '09" até o Ponto 7 de coordenadas
geográficas 13°20'28,6"8 e 58°24'24,5"WGr., situado no Marco
de demarcação 5; daí, segue por uma linha reta de distância e
azimute de 1.999,25m e 255°20'19" até o Ponto 8 de coordenadas
geográficas 13°20'44,7"8 e 58°25'28,9"WGr., situado no Marco
de demarcação 6; daí, segue por uma linha reta de distância e
azimute de 1.999,29m e 255°19'56" até o Ponto 9 de coordenadas
geográficas, 13°21'00,8"8 e 58°26'33,3"WGr., situado no Marco
de demarcação 7; daí, segue por uma linha reta de distância e
azimute de 2.007,51m e 255°18'10" até o Ponto 10 de coordenadas geográficas 13°21'17,0"8 e 58°27'37,9"WGr., situado no
Marco de demarcação 8, daí, segue por uma linha reta de distância e azimute de 1.991,55m e 255°21'01" até o ponto 11 de
coordenadas geográficas 13°21'33,0"8 e 58°28'42,0"WGr., situado no Marco de demarcação 9; daí, segue por uma linha reta de
distância e azimute de 1.070,56m e 255°22'02" até o Ponto 12 de
coordenadas geográficas 13°21'41,6"8 e 58°29'16,5"WGr., situado no Marco de demarcação 10; daí, segue por uma linha reta de
distância e azimute de 1.999,96m e 269°59'56" até o Ponto 13 de
coordenadas geográficas 13°21'41,2" e 58°30'23,0"WGr., situado
no Marco de demarcação 11; daí, segue por uma linha reta de
distância e azimute de 1,998,50m e 269°59'51" até o Ponto 14 de
coordenadas geográficas 13°21'40,8"8 e 58°31'29,4"WGr., situado no Marco de demarcação 12; daí, segue por uma linha reta de
distância e azimute de 2.000,15m e 269°58'58" até o ponto 15 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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coordenadas geográficas 13°21'40,4"8 e 58.32'35,9"WGr., situado no marco de demarcação 13; daí, segue por uma linha reta de
distância e azimute de 1.998,99m e 270°00'00" até o Ponto 16 de
coordenadas geográficas 13°21'40,0"8 e 58°33'42,3"WGr., situado no Marco de demarcação 14; daí, segue por uma linha reta de
distância e azimute de 2.592,11m e 269°59'39" até o Ponto 17 de
coordenadas geográficas 13°21 '39,5" e 58°35'08,5"WGr., situado
no Marco de demarcação 15; daí, segue por uma liriha reta de
distância e azimute de 151,37m e 269°59'32,7" até o Ponto 4 de
coordenadas geográficas 13°25'39,5"8 e 58°35'13,5"WGr., situado na margem direita do Rio Buriti. Oeste: Do Ponto 4, segue a
jusante do Rio Buriti pela sua margem direita até encontrar o
Ponto 1, início da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
J arbas Passarínho
DECRETO N? 292, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Rio Areia, no Estado
do Paraná.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Rio
Areia, localizada no Município de Inácio Martins, Estado do
Paraná, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com a superfície de 401,5690ha (quatrocentos e
um hectares, cinqüenta e seis ares e noventa centiares) e
perímetro de 11.003,31m (onze mil e três metros e trinta e um
centímetros) .
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set.Jout. 1991.
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Art. 2? A área índígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MC-1 de coordenadas geográficas 25"45'35,203"8 e 51"16'lO,206"WGr., localizado na confrontação das propriedades dos 8rs. José Antunes e
Antonio Pedroso e Família, segue por uma linha reta, confrontando com a propriedade do 8r. Antonio Pedroso e Família,
com azimute plano e distância de 56"27'56,8" e 578,69 metros,
até o Marco MC-2 de coordenadas geográficas 25"45'24,843"8 e
51"15'52,866'WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute plano e distância de 56"27'49,6" e 1.001,81 metros, até o
Marco MC-3 de coordenadas geográficas 25"45'06,904"8 e
51"15'22,851"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute plano e distância de 146"25'57,4" e 1.226,85 metros, até o
Marco MC-4 de coordenadas geográficas 25"45'40,178"8 e
51"14'58,570"WGr., daí, segue por uma linha reta, com azimute plano e distância de 57"06'35,8" e 422,88 metros, até o
Marco MC-5 de coordenadas geográficas 25"45'32,735"8 e
51"14'45,807"WGr., confronta-se do Marco MC-2 ao Marco MC-5
com a propriedade dos Srs. Darcy Slhe e João Francisco Camargo; daí, segue por uma linha reta, confrontando com a
propriedade do Sr. José Valter, com azimute plano e distância
de 135"25'28,8" e 695,02 metros, até o Marco MC-6 de coordenadas geográficas 25"45'48,859"8 e 51"14'28,328"WGr.; daí, segue
por uma linha reta, com azimute plano e distância de
135"36'07,4" e 425,29 metros até o Marco MC-7 de coordenadas
geográficas 25"45'58,754"8 e 51"14'17,666"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute plano e distância de 68"04'21,1" e
426,06 metros, até o Marco MC-8 de coordenadas geográficas
25"45'53,605"8 e 51"14'03,466"WGr., localizado na margem direita do Rio Areia, confronta-se do Marco MC-6 ao Marco MC-8,
com a propriedade da Empresa Zata. Leste: Do marco antes
descrito, segue pelo Rio Areia, a jusante, com a distância de
1.383,61 metros, até o Marco MC-9 de coordenadas geográficas
25"46'29,949"8 e 51"13'39,797"WGr., localizado na confluência
de um arroio sem denominação com o Rio Areia. Sul: Do marco
antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute plano e
distância de 282"42'54,5" e 627,08 metros, até o Marco MC-10 de
coordenadas geográficas 25"46'25,427"8 e 51"14'Ol,751"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute plano e distância de
291"20'50,8" e 366,40 metros, até o Marco MM-8 de coordenadas
geográficas 25"46'21,072"8 e 51"14'13,994"WGr., confronta-se do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.

Marco MC-9 ao Marco NM-8, com a propriedade do Sr. Antonio
Celso Kinal; daí, segue por urna linha reta, confrontando com a
propriedade da 8ra. 8uely Tizoti Albuquerque, com azimute
plano e distância de 292°10'42,5" e 302,29 metros, até o
Marco MC-ll de coordenadas geográficas 25°46'17,346"8 e
51°14'24,037"WGr., localizado no bordo de urna estrada; daí, segue pela citada estrada, sentido Posto Indígena, confrontando
com a propriedade do 8r. Francisco Costa Neto e Espólio de
Adelina Alves de Andrade, com distância de 708,95 metros, até
o Marco MC-12 de coordenadas geográficas 25°46'11,736"8 e
51°14'47,753"WGr., daí, segue pela citada estrada, sentido Cidade de Inácio Martins, com urna distância de 118,86 metros, até o
Marco MC-13 de coordenadas geográficas 25°46'09,030"8 e
5J014'50,360"WGr., localizado na interseção com um caminho
antigo; daí, segue pelo citado caminho, com a distância de
476,92 metros, até o Marco MC-14 de coordenadas geográficas
25°46'09,874"8 e 51°15'06,515"WGr.; daí, segue pelo citado caminho, com a distância de 275,97 metros, até o Marco MC-15 de
coordenadas geográficas 25°46'09,125"8 e 51°15'15,876"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute plano e distância de
230°11'59,5" e 64,52 metros, até o Marco MC-16 de coordenadas
geográficas 25°46'10,464"8 e 51°15'17,658"WGr.; daí, segue por
urna linha reta, com azimute plano e distância de 297°52'24,7" e
42,95 metros, até o Marco MC-17 de coordenadas geográficas
25°46'09,809"8 e 51°15'19,020"WGr.; daí, segue por urna linha
reta, com azimute plano e distância de 235°57'03,5" e 69,65
metros, até o Marco MC-18 de coordenadas geográficas
25°46'11,073"8 e 51°15'21,094"WGr.; daí, segue por urna linha
reta, com azimute plano e distância de 260°16'34,1" e 82,28 metros, até o Marco MC-19 de coordenadas geográficas
25°46'11,520"8 e 51°15'24,007"WGr., confronta-se do Marco MC12 ao Marco MC-19, com o Espólio de Adelina Alves de Andrade. Oeste: Do Marco antes descrito, segue por urna linha reta,
confrontando com o Espólio de Adelina Alves de Andrade, com
azimute plano e distância de 308°39'51,5" e 265,34 metros, até o
Marco MM-25 de coordenadas geográficas 25°46'06,118"8 e
5J015'31,434"WGr.; daí, segue por urna linha reta, com azimute plano e distância de 315°18'01,3" e 358,74 metros, até o
Marco MC-20 de coordenadas geográficas 25°45'57,812"8 e
51°15'40,475"WGr.; daí, segue por urna linha reta, com azimute
plano e distância de 304°21'44,4" e 256,62 metros, até o MarCoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5.
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co MM-32 de coordenadas geográficas 25°45'53,090"S e
5l"15'48,069"WGr., localizado próximo à margem direita do Arroio do Monjolo, confronta-se do Marco MM-25 ao Marco MM32, com a propriedade do Sr. Sebastião dos Santos; daí, segue
por uma linha reta, confrontando com a propriedade do Sr. José
Antunes, com azimute plano e distância de 311°37'36,9" e 826,41
metros, até o Marco MC-l, início da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 293, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação eâminietreiíva da área indígena Bakairi, no Estado do

Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíção
que lhe confere o inciso IV, do artigo 84, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19
de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Bakairi, localizada no Município de Paranatinga, no Estado do
Mato Grosso, com superfície de 61.405,4605ha (sessenta e um
mil, quatrocentos e cinco hectares, quarenta e seis ares e cinco
centiares) e perímetro de 135.573,08m (cento e trinta e cinco mil,
quinhentos e setenta e três metros e oito centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 5 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°1O'45,3"S e 54°43'33,5"WGr., localizado na confrontação dos Srs. Irineu de Carvalho e Jorge Tomé; daí, segue por uma linha reta com azimute de 111°08'31,1"
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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com distância de 3.423,41 metros, até o Marco 6 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°11'25,4"8 e 54°41'47,I"WGr., daí,
segue por uma linha reta com azimute 99°59'24,5" com distância
de 3.368,53 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas
aproximadas 14°11'44,4"8 e 54°39'56,5"WGr.; daí segue por uma
linha reta com azimute de l()()023' 46,1" com distância de 3.233,66
metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas
14°12'03,3"8 e 54°38'10,4"WGr., (do marco 5 ao 8 confronta com
O Sr. Jorge Tomé); daí, segue por uma linha reta com azimutede 100°23'25,3" com distância de 553,66 metros, até o Marco
482 de coordenadas geográficas aproximadas 14°12'06,6"8 e
54°3T52,3"WGr., localizado na margem de uma estrada carroçável; daí, segue por uma linha reta com azimute de 100°35'15,4"
com distância de 3.232,91 metros, até o Marco 9 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°12'25,8"8 e 54°36'06,3"WGr., localizado na margem de uma estrada carroçável; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 100°36'34,8" com distância de 506,87
metros, até o Marco 516, de coordenadas geográficas aproximadas 14°12'28,9"8 e 54°35'49,7"WGr.; dai, segue por uma linha
reta com azimute de 1000 5 2 ' 1 l , 9 ' ' com distância de 606,70 metros, até o Marco 520, de coordenadas geográficas aproximadas
14°12'32,6"8 e 54°35'29,9"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 101°11'36,9'' com distância de 501,09 metros, até
o Marco 524 de coordenadas geográficas aproximadas
14°12'35,7"8 e 54°35'13,5"WGr.; daí segue por uma linha reta
com azimute de 99°17'32,5" com distância de 4.237,79 metros,
até o Marco 10 de coordenadas geográficas aproximadas
14°12'57,9"8 e 54°32'54,0"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 115°22'07,T' com distância de 3.965,26 metros,
até o Marco II de coordenadas geográficas aproximadas
14°13'53,0"8 e 54°30'54,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 113°18'13,9" com distância de 1,.636,64 metros,
até o Marco 12 de coordenadas geográficas aproximadas
14°14'14,0"8 e 54°30'04,4"WGr.; Leste: Daí, segue por uma linha
reta com azimute de 167°25'50,1" com distância de 2.549,56 metros, até o Marco 13 de coordenadas geográficas aproximadas
14°15'34,9"8 e 54°29'45,8"WGr., daí, segue por uma linha reta
com azimute de 148°02'46,9" com distância de 1.142,90 metros,
até o Marco 14 de coordenadas geográficas aproximadas
14°16'06,4"8 e 54°29'25,6"WGr., localizada no entroncamento de
estrada carroçável; daí, segue por uma linha reta com azimute
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791. set.lout. 1991.
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de 148°16'26,4" com distância de 7.670,44 metros, até o Marco 15
de coordenadas geográficas aproximadas 14°19'38,4"8 e
54°2T10,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 148°25'15,6" com distância de 3.875,96 metros, até o Marco
16 de coordenadas geográficas aproximadas 14°21'25,7"8 e
54°26'03,0",WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 150°31'40,0 com distância de 120,00 metros, até o Ponto
16 de coordenadas geográficas aproximadas 14°21'29,1"8 e
54°26'01,0"WGr., localizado na margem direita do Rio Caiapó.
Sul: Daí, segue pelo referido rio, no sentido jusante, com uma
extensão de 22.880,81 metros, até o Marco 17 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°24'06,2"8 e 54°35'20,0"WGr., localizada na foz do referido rio, no Rio Paranatinga, daí, segue pelo
Rio Paranatinga no sentido jusante com uma extensão de
24.785,31 metros, até o Ponto 1009 de coordenadas geográficas
aproximadas 14°22'23,0"8 e 54°42'28,2"WGr., localizada na Foz
do Córrego Cabeceira Verde no referido rio, daí, segue pelo referido córrego no sentido montante, com uma extensão de 76,00
metros, até o Marco 00 de coordenadas geográficas aproximadas
14°22'25,1"8 e 54°42'29,6"WGr., daí, segue pelo referido córrego
no sentido montante com uma extensão de 206,57 metros, até o
Ponto 4 de coordenadas geográficas aproximadas 14°22'28,7"8 e
54°42'35,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
241°23' 49,7" com distância de 717,45 metros, até o Marco 1
de coordenadas geográficas aproximadas 14°22'39,9"8 e
54°42'56,2"WGr., localizado na margem de uma estrada; daí, segue por uma linha reta com azimute de 263°55'16,9" com distãncia de 1.418,75 metros, até o Marco 2-A de coordenadas geográficas aproximadas 14°22'44,8"8 e 54°43'43,3"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 273°03'58,0" com distância de
24,23 metros, até o Ponto 22 de coordenadas geográficas aproximadas 14°22'44,7"8 e 54°43'44,1"WGr., situado na margem direita do Ribeirão Bananal. Oeste: Daí, segue pelo referido rlbeirão no sentido jusante com uma extensão de 6.084,66 metros,
até o Marco 2, de coordenadas geográficas aproximadas
14°20'04,5"8 e 54°43'27,4"WGr., situado na foz do referido ríbeirão no Rio Paranatinga; daí, segue pelo referido rio no sentido
jusante com uma extensão de 23.768,25 metros, até o Marco 3
de coordenadas geográficas aproximadas 14°15'55,4"8 e
54°48'26,7"WGr., situado na foz do Córrego Pindoba no referido
rio; daí, segue pelo referido córrego no sentido montante com
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uma extensão de 9.264,16 metros, até o Marco 4 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°13'22,9"S e 54°45'15,O"WGr.; dai,
segue por uma linha reta com azimute de 32°08'06,5" com distância de 5.721,53 metros, até o Marco 5, inicial da descrição
deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
DECRETO N? 294, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Kaxinawá Nova Olinda
no Estado do Acre.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV, do artigo 84, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19
de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do índio (Funai) da área indígena Kaxinawá Nova Olínda, localizada no Município de Feijó, no Estado do Acre, com superfície de 27.533,3987ha (vinte e sete mil,
quinhentos e trinta e três hectares, trinta e nove ares e oitenta e
sete centiares) e perímetro de 99.348,15m (noventa e nove mil,
trezentos e quarenta e oito metros e quinze centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 14 de coordenadas
geográficas aproximadas 09°04'23,087"S e 70 0 4 9 ' 2 3 , 4 7 6 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
49°23'25,7" e 2.167,317 metros, até o Marco 15 de coordenadas
geográficas aproximadas 09°03'37,437"S e 70 0 4 8 ' 2 9 , 4 0 5 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
49°50'56,9" e 2.128,039 metros, até o Marco' 16 de coordenadas
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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geográficas aproximadas 09°02'53,056"8 e 70.47'35,869"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
50°04'21,5" e 702,160 metros, até o Marco 17 de coordenadas
geográficas aproximadas 09°02'38,474"8 e 70047'18,169"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
125°48'02,3" e 2.019,964 metros, até o Marco 18 de coordenadas
geográficas aproximadas 09°03'17,181"8 e 70 0 4 6 , 2 4 , 7 0 9 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
127°25'29,6" e 612,959 metros, até o Marco 19 de coordenadas
geográficas aproximadas 09°03'29,388"8 e 70 0 4 6 ' 0 8 , 8 3 9 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
126°44'23,9" e 908,588 metros, até o Marco 20 de coordenadas
geográficas aproximadas 09°03'47,184"8 e 70 0 4 5 ' 4 5 , 0 5 8 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
55°12'18,9" e 740,446 metros, até a Estaca D-388 de coordenadas
geográficas aproximadas 09°03'33,537"8 e 700 4 5 ' 2 5 , 0 6 9 " W G r _ ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
81"22'11,5" e 296,802 metros, até a Estaca D-400 de coordenadas
geográficas aproximadas 09°03'32,125"8 e 700 4 5 ' 1 5 , 4 5 6 " W G r _ ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância
de 82°47'57,5" e 560,827 metros, até a Estaca PA-309 de
coordenadas geográficas aproximadas 09°03'29,932"8 e
70044'57,320"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 65°54'15,1" e 282,750 metros, até a Estaca PA-304
de coordenadas geográficas aproximadas 09°03'26,212"8 e
70 0 4 4 ' 4 8 , 8 5 1 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 106°51'20,9" e 512,234 metros, até a Estaca PA-295
de coordenadas geográficas aproximadas 09°03'31,124"8 e
70 0 4 4 ' 3 2 , 8 2 9 " W G r . ; daí segue por uma linha reta com azimute e
distância de 188°11'37,5" e 309,034 metros, até a Estaca PA-288
de coordenadas geográficas aproximadas 09°03'41,071"8 e
70 0 4 4 ' 3 4 , 2 7 9 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 127°01 '29,3" e 375,670 metros, até a Estaca PA-281
de coordenadas geográficas aproximadas 09°03'48,481"8 e
70 0 4 4 ' 2 4 , 5 1 3 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 63°21'45,3" e 50,469 metros, até a Estaca PA-280
de coordenadas geográficas aproximadas 09°03'47,746"8 e
70 0 4 4 ' 2 3 , 0 6 4 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 122°44'55,4" e 387,470 metros, até a Estaca PA-273
de coordenadas geográficas aproximadas 09°03'54,622"8 e
70 044'12,383"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331~2791, set.lout. 1991.
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distância de 83°15'33,5" e 668,528 metros, até a Estaca PA-271
de coordenadas geográficas aproximadas 09°03'53,318"8 e
70044'04,755"WGr.; localizado na margem esquerda do Igarapé
Abacatal; daí, segue por este a jusante, com uma extensão de
3.459,76 metros, até a sua confluência com o Igarapé Vista Alegre, no Marco 29 de coordenadas geográficas aproximadas
09°04'41,359"8 e 70 0 4 2 ' 4 7 , 3 5 9 " W G r . ; daí, segue por este à justante, com uma extensão de 2.108,44 metros, até o Marco 31
de coordenadas geográficas aproximadas 09°04'13,092"8 e
70041'57,637"WGr. Leste: Do marco antes descrito, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 122°33'21,9" e
2.178,973 metros, até o Marco MG-10 de coordenadas geográficas aproximadas 09°04'51,535"8 e 700 4 0 ' 5 7 , 6 9 2 " W G r . , localizado
na margem esquerda do Rio Envira; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 122°33'44,1" e 286,946 metros,
até o Marco 30 de coordenadas geográficas aproximadas
09°04'56,599"8 e 70 040'49,757"WGr., localizado na confluência
do Igarapé Icatu com o Rio Envira; daí segue pelo referido igarapé a montante com uma extensão de 5.080,50 metros, até a sua
cabeceira, no Marco 31/A de coordenadas geográficas aproximadas 09°06'47,286"8 e 70039'31,120"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 113°09'30,8" e 798,827 metros, até a Estaca PA-10l de coordenadas geográficas aproximadas 09°06'57,614"8 e 70 039'07,164"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 112°10'10,2" e 955,100 metros, até a Estaca PA-1l5 de coordenadas geográficas aproximadas 09°07'09,475"8 e 70 0 3 8 ' 3 8 , 1 9 4 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 149°40'56,8" e 999,273 metros, até a Estaca PA-129 de coordenadas geográficas aproximadas 09°07'37,618"8 e 70038'21,791"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 78°20'28,8" e 348,408 metros, até a Estaca P A -134 de coordenadas geográficas aproximadas 09°07'35,377'8 e 70038'10,652"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 129°47'17,4" e 148,086 metros, até o Marco 32 de coordenadas geográficas aproximadas
09°07'38,486"8 e 70038'06,914"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Divisa; daí, segue por este a jusante, com uma extensão de 5.276,47 metros, até a sua confluência com o Igarapé
Preto, no Marco 34 de coordenadas geográficas aproximadas
09°07'55,680"8 e 70035'53,160"WGr. Sul: Do marco antes descrito, segue pelo Igarapé Preto com uma extensão de 35.988,08 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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tros, até o Marco 4/A de coordenadas geográficas aproximadas 09°16'22,733"8 e 70 043'08,623"WGr. Oeste: Do marco antes
descrito, segue por .uma linha reta com azimute e distância
de 340°51'21,1" e 662,634 metros, até a Estaca H-461
de coordenadas geográficas aproximadas 09°16'02,324"8 e
700 4 3 ' 1 5 , 6 4 2 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 310°30'57,5" e 854,304 metros, até a Estaca H-474
de coordenadas geográficas aproximadas 09°15'44,150"8 e
700 4 3 ' 3 6 , 8 5 2 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute a
distância de 341°00'28,0" e 383,858 metros, até a Estaca H-480
de coordenadas geográficas aproximadas 09°15'32,315"8 e
70 0 4 3 ' 4 0 , 8 9 5 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 353°26'21,7" e 543,640 metros, até a Estaca H-489
de coordenadas geográficas aproximadas 09°15'14,729"8 e
700 4 3 ' 4 2 , 8 7 9 " W G r . ; daí, segue, por uma linha reta com azimute
e distância de 07°44'07,1" e 730,991 metros, até a Estaca H-498
de coordenadas geográficas aproximadas 09°14'51,176"8 e
700 4 3 ' 3 9 , 5 2 2 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 01°37'14,3" e 325,607 metros, até a Estaca H-503
de coordenadas geográficas aproximadas 09°14'40,590"8 e
70.43'39,140"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute e
distância de 08°49'49,3" e 780,921 metros, até a Estaca H-515
de coordenadas geográficas aproximadas 09°14'15,490"8 e
70043'35,097"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 12°45'38,4" e 571,247 metros, até a Estaca H-523
de coordenadas geográficas aproximadas 09°13'57,373"8 e
700 4 3 ' 3 0 , 9 0 1 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 16°21'02,2" e 778,901 metros, até a Estaca H-532
de coordenadas geográficas aproximadas 09°13'33,083"8 e
70 0 4 3 ' 2 3 , 5 7 6 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 22°05'12,2" e 720,218 metros, até a Estaca H-543
de coordenadas geográficas aproximadas 09°13'11,406"8 e
700 4 3 ' 1 4 , 5 7 4 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 04°54'05,9" e 1.329,905 metros, até a Estaca H-559
de coordenadas geográficas aproximadas 09°12'28,293"8 e
70043'10,683"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 348°17'55,3" e 695,978 metros até a Estaca H-569
metros de coordenadas geográficas aproximadas 09°12'06,091 "8
e 70043'15,184"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 13°37'02,0" e 447,685 metros, até a Estaca H-576
de coordenadas geográficas aproximadas 09°11'51,951"8 e
Col. Leis Ren. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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70 043'11,675"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 24°55'27,1" e 471,381 metros, até o Marco
5 de coordenadas geográficas aproximadas 09°11'38,066"8 e
700 4 3 ' 0 5 , 1 1 3 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 282°20'43,4" e 31,811 metros, até o Marco
6 de coordenadas geográficas aproximadas 09°11'37,837"8 e
70 0 4 3 ' 0 6 , 1 0 5 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 278°34'04,8" e 182,787 metros, até o Marco
4 de coordenadas geográficas aproximadas 09°11 '36,921"8 e
70 043'12,056"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 275°36'30,6" e 3.144,095 metros, até o Marco 3
de coordenadas geográficas aproximadas 09°11'26,431"8 e
70 0 4 4 ' 5 4 , 4 9 7 " W G r . ; localizado na margem direita do Igarapé
Macaco; daí segue por este a jusante com uma extensão de
5.132,51 metros, até a sua confluência com Rio Envira, no Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas 09°09'34,828"8 e
70 046'01,210"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 16°03'16,4" e 128,265 metros, até o Marco
1 de coordenadas geográficas aproximadas 09°09'30,823"8 e
70 0 4 5 ' 9 9 , 9 8 9 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 334°56'59,4" e 872,303 metros, até a Estaca D-159
de coordenadas geográficas aproximadas 09°09'05,045"8 e
70 046'11,967"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 328°10'32,7" e 1.192,942 metros, até o Marco
9 de coordenadas geográficas aproximadas 09°08'31,946"8 e
70 046'32,414"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 326°55'16,9" e 2.015,097 metros, até o Marco
10 de coordenadas geográficas aproximadas 09°07'36,817"8 e
70 047'08,174"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute e
distância de 325°55'34,0" e 1.991,610 metros, até o Marco
11 de coordenadas geográficas aproximadas 09°06'42,956"8 e
70 047'44,490"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 325°37'55,4" e 2.008,602 metros, até o Marco
12 de coordenadas geográficas aproximadas 09°05'48,809"8 e
70 048'21,318"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 324°53'39,9" e 1.879,523 metros, até o Marco
13 de coordenadas geográficas aproximadas 09°04'58,592"8 e
70 048'56,490"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 322°23'55,6" e 378,544 metros, até a Estaca D-265
de coordenadas geográficas aproximadas 09°04'48,788"8 e
70 049'03,944"WGr.; localizado próximo à margem de um igarapé
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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sem denominação; daí, segue por este com uma extensão de
1.679,56 metros, até a Estaca D-273 de coordenadas geográficas
aproximadas 09°04'27,292"S e 70 049'20,271"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 322°36' 42,8" e 161,919
metros, até o Marco 14, marco inicial deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 295, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indfgena Recreio/São Félix, no
Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Recreio/São Félix, localizada no Município de Autazes, Estado do
Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 25f,0510ha (duzentos e cinqüenta e um hectares, cinco ares, dez centiares) e perímetro de
6.927,67m (seis mil, novecentos e vinte e sete metros e sessenta
e sete centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 3 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°32'23"S e 59°12'31"WGr., localizado na confrontação da Fazenda Felicidade e Área Indígena
Cuia; segue por uma linha reta confrontando com a citada área
indígena com azimute de 90°32'04,9" e distância de 2.083,67 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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tros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas aproximadas 03°32'23"8 e 59°11'23"WGr., localizado na confrontação da
Área Indígena Cuia com a Área Indígena Guapenu; daí, segue
na confrontação da Área Indígena Guapenu com azimute
100°03'09,6" e distância de 81,69 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas 03°32'24"8 e 59°11'21"WGr.
Leste: Daí, segue por uma linha reta confrontando Área Indígena Guapenu e Fazenda Piratininga com azimute de 204°48'52,3"
e distância de 1.525,72 metros, até o Ponto D-3 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°33'09"8 e 59°11'41"WGr., localizado na margem de um lago sem denominação; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 182°01 '56,6" e distância de 242,46 metros, até o Marco 1 de coordenadas geográficas aproximadas
03°33'17"8 e 59°11'42"WGr.; localizado na margem direita do
Paranã Madeirinha ou Autaz-Açu. Sul: Daí, segue pelo referido
Paranã, sentido jusante com uma extensão de 1.210,03 metros,
até a sua confluência com o Igarapé Cavalo, Marco 4 de coordenadas geográficas aproximadas 03°33'07"8 e 59°12'19"WGr.
Oeste: Daí, segue pelo referido igarapé, sentido montante, com
uma extensão de 1.290,51 metros, até o Marco 5 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°32'39" e 59°12'30"WGr., localizado
na margem direita do referido igarapé; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 358°31'27,7" e distância de 493,59 metros,
até o Marco 3, início da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 296, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa
da área indígena Natal/Felicidade, no Estado do Amazonas,

O PRE8IDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Natal/Felicidade, localizada no Município de Autazes, Estado do
Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 313,3411ha (trezentos e treze hectares, trinta e quatro ares e onze centiares) e perímetro de
13.041,30m (treze mil, quarenta e um metros e trinta centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°34'53"8 e 59°14'09"WGr., localizado na margem direita do Paraná Madeirinha ou Autaz-Açú, segue pelo referido Paraná no sentido jusante com uma extensão
de 6.186,60 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas
aproximadas 03°33'28"8 e 59°11'52"Wgr. Leste: Daí, segue por
uma linha reta com azimute de 212°55'06,3" e distância de 36,74
metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas
03°33'29"8 e 59°11'53"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute de 212°55'10,7" e distância de 52,68 metros, até o Ponto 1 de coordenadas geográficas aproximadas 03°33'30"8 e
59°11'54" WGr., localizado na margem do Lago Castanho. Sul:
Daí, segue pela margem do referido lago, com uma extensão de
6.247,06 metros, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas aproximadas 03°35'03"8 e 59°13'56"WGr. Oeste: Daí, segue por uma
linha reta com azimute de 310°21'26,5" e distância de 282,84 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas
03°34'58"8 e 59°14'03"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute de 310°21 '26,5" e distância de 235,38 metros, até o Marco 1, inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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DECRETO N? 297, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa
da área indígena Xapecó, no Estado de Senta Catarina.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos artigos 19, § I? e 32 da Lei n? 6.001, de 19
de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do índio (Funai) da área indígena Xapecó, localizada nos Municípios de Marema e Xanxerê, no Estado de Santa Catarina, com a superfície de 15.623,9581ha (quinze
mil, seiscentos e vinte e três hectares, noventa e cinco ares e oitenta e um centiares) e perímetro de 103.779,37m (cento e três
mil, setecentos e setenta e nove metros e ~rinta e sete centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do ponto digitalizado D-111
de coordenadas geográficas 26°43'18,744"8 e 52°37'05,929WGr.,
situado na confluência do Rio Chapecó com o Rio Guaranízinho, segue por este último a montante, com a distância de
9.066,27 metros, chega-se ao Marco M-27 de coordenadas geográficas 26°44'30,557"8 e 52°33'40,156"WGr.; daí, segue atravessando o Arroio Toldinho e confrontando com as propriedades de
João Alves da Silva, Luiz Magestralli e Leonir Nestor, com os
seguintes azimutes e distãncias: 53°19'51" e 393,89 metros,
45°16'06" e 271,72 metros, 47°41'16" e 302,'34 metros, 48°27'38" e
461,19 metros, chega-se ao Marco M-26 de coordenadas geográficas 26°44'00,578"8 e 52°33'00,741"WGr, daí, segue confrontando
com as propriedades de Constante Orlande, J osé Lourenço Bondra, Julio Ruas e Adalberto Ribeiro, com os seguintes azimutes
e distâncias: 60°27'22" e 428,83 metros, 53°28'50" e 267,50 metros, chega-se ao Marco M-25 de coordenadas geográficas
26°43'48,767"8 e 52°32'39,299"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Adalberto Ribeiro, Pedro Lino Tamais,
José Amado Rodrigues e Sebastião Rosa, com os seguintes aziCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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mutes e distâncias de 63°33'38" e 195,78 metros, 62°05'53" e
836,05 metros, chega-se ao Marco M-24 de coordenadas geográficas 26°43'33,582"8 e 52°32'06,01l"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Sebastião Rosa, Atílio Rosa, Valdir Gabrielli, 8ilvestre Bozete e Expedito Bozete, com azimute e distância de 62°14'12" e 1.624,25 metros, chega-se ao
Marco M-23 de coordenadas geográficas 26"43'09,558"8 e
52°31'13,678"WGr.; daí, segue atravessando um córrego e confrontando com as propriedades de 8ilvestre Bozete, Expedito
Bozete e Ida Carlisso, com azimute e distância de 62°01 '20" e
1.256,39 metros, chega-se ao Marco M -22 de coordenadas geográficas 26°42'50,835"8 e 52°30'33,279"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Ida Carlisso, Aírton Paulo Presoto
e Aparteio Onere, com os seguintes azimutes e distâncias:
76°34'41" e 315,57 metros, 58°52'30" e 337,24 metros, chega-se ao
Marco M-21 de coordenadas geográficas 26°42'43,019"8 e
52°30'1l,622"WGr.; daí segue confrontando com as propriedades
de Aparício Onere, com terras do orfanato, Celso Presoto, Pedro Presoto, Aírton Paulo Presoto e Edgar Santos, com os seguintes azimutes e distâncias de 64° 16,' 49" e 1.045,63 metros,
53°16'05" e 428,33 metros, chega-se ao Marco M-20 de coordenadas geográficas 26°42'20,442"8 e 52°29'24,818"WGr.; daí, segue
confrontando com as propriedades de Edgar 8antos e Avelino
8antim, com azimute e distância de 72°56'55" e 714,63 metros, chega-se ao Marco M-19 de coordenadas geográficas
26°42'13,892"8 e 52°29'00,012"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Avelino 8antim e Assis Francisco de
Freitas, com azimute e distância de 47°02'52" e 1.060,66 metros, chega-se ao Marco M-18 de coordenadas geográficas
26°41'50,701"8 e 52°28'31,624"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Assis Francisco de Freitas, Arlindo Visollí, Marcimino Guisso e atravessando o córrego, com azimute e distância de 56°45'40" e 1.388,37 metros, chega-se ao
Marco M-17 de coordenadas geográficas 26°41'26,408"8 e
52°27'49,299"WGr.; daí, segue atravessando o Rio Toldo Velho e
confrontando com as propriedades de Macimino Guisso e Pedro
Turossl, com os seguintes azimutes e distâncias: 53°56'54" e
414,09 metros, 50°21'40" e 663,71 metros, chega-se ao Marco M-16 de coordenadas geográficas 26°41'05,046"8 e
52°27'18,424"WGr.; daí, segue atravessando o Arroio Toldinho e
confrontando com as propriedades de Pedro Turrossi, Paulo RoCoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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berto Campo, Alceno Artur Wolff, Hilario Miciolli, Ereni Valdir
Binotto e Nelson 8echette, com os seguintes azimutes e distâncias: 47°22'17" e 150,73 metros, 41°05'48" e 677,25 metros,
35°48'30" e 335,77 metros, 47°19'14" e 435,04 metros, 41°31'30" e
148,28 metros, 37°11'01" e 104,87 metros, 39°45'34" e 559,27 metros, chega-se ao Marco M-15 de coordenadas geográficas
26°40'07,008"8 e 52°26'20,111"WGr.; daí, segue confrontando
com a propriedade de Rui Gaio e atravessando a estrada municipal que liga Bom Jesus a São Domingos, com o azimute de
43°30'43" e 932,80 metros, chega-se ao Marco M-14 de coordenadas geográficas 26°39'45,260"8 e 52°25'56,608"WGr., situado na
margem esquerda do Lageado dos índios; daí, segue pelo citado
Lageado a jusante, com a distância de 380,96 metros, chega-se
ao Marco M-13 de coordenadas geográficas 26°39'36,657"8 e
52°26'03,767"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 74°27'31" e 438,88 metros, chega-se ao Marco M'12
de coordenadas geográficas 26°39'32,990"8 e 52°25'48,428"WGr;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
63°49'27" e 95,95 metros, chega-se ao Marco M-11 de coordenadas geográficas 26°39'35,995"8 e 52°25'47,499"WGr.; daí, segue
confrontando com a propriedade de Wilson Faccio, com os seguintes azimutes e distâncias de 128°59'04" e 65,04 metros,
102°25'16" e 75,64 metros, chega-se ao Marco M-10 de coordenadas geográficas 26"39'37,898"8 e 52°25'43,022"WGr.; daí, segue
confrontando com as propriedades de Wilson Faccio e Eder
Andrade, com azimute e distância de 46°02'58" e 557,52 metros, chega-se ao Marco M-9, de coordenadas geográficas
26°39'25,471 "8 e 52°25'28,349"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Ildo Tedesco, Aquilino Poger, com terras de proprietários' não localizados e Luiz Mazel, com o azimute e distância de 76°13'26" e 1.301,22 metros, chega-se ao
Marco M-8 de coordenadas geográficas 26°39'15,858"8 e
52°24'42,521"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade
de Luiz Mazel, com azimute e distância de 92°18'20" e 861,58
metros, chega-se ao Marco M-7 de coordenadas geográficas
26°39'17,293"8 e 52°24'11,402"WGr., situadó na margem esquerda do Lajeado Grande; daí, segue pelo citado lajeado a montante, com a distância de 1.143,15 metros, chega-se ao Ponto Digitalizado D-7 de coordenadas geográficas 26°39'32,245"8 e
52°23·40,546"WGr. Leste: Do ponto antes descrito segue por
uma linha reta com azimute e distância de 157°58'59" e 111,10
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791. set.lout. 1991.
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metros, chega-se ao Ponto digitalizado D-6 de coordenadas geográficas 26°39'35,607"8 e 52°23'39,080"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Lodovino João Rodíghero, Antonio Maciel e Ovídio Rodíghero, com azimute e distância de
242°10'49" e 1.779,25 metros, chega-se ao Marco M-28 de coordenadas geográficas 26"40'02,028"8 e 52°24'36,322"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Ovídio Rodighero, Alceu Oliveira Nunes e Cristiano Vites dos Santos, com azimute e distância de 204°40'32" e 1.223,80 metros, chega-se ao
Marco M-5 de coordenadas geográficas 26°40'37,979"8 e
52°24'55,246"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 193°57'56" e 585,24 metros, chega-se ao Marco M-4
de coordenadas geográficas 26°40'56,383"8 e 52°25'00,583"WGr.;
daí, segue confrontando Com a propriedade de Cristiano Vites
dos 8antos, com os seguintes azimutes e distâncias: 179°46'22"
e 360,40 metros, 166°39'28" e 225,51 metros, e chega-se ao Marco M-3
de coordenadas geográficas 26°41'15,243"8 e
52°24'58,882"WGr.; daí, segue confrotando COm as propriedades
de Cristiano Vites dos 8antos e Antonio Santos Silva, com os
seguintes azimutes e distâncias: 177°55'30" e 480,85 metros,
174°44'57" e 710,57 metros e 175°52'01" e 504,72 metros, chega-se
ao Marco M-2 de coordenadas geográficas 26°42'10,253"8 e
52°24'55,263"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Clodio Garcia, Euclides Francisco Fóppa e atravessando
a estrada municipal que liga Bom Jesus a São Domingos, com
os seguintes azimutes e distâncias: 266°01 'lO" e 269,96 metros,
263°01,35" e 218,35 metros, chega-se ao Marco M-1 de coordenadas geográficas 26°42'11,548"8 e 52°25'12,866"WGr., situado na
margem esquerda do Arroio Passo Liso; dai, segue pelo citado
arroio a jusante, com a distância de 7.718,72 metros, chega-se
ao Ponto Digitalizado D-362 de coordenadas geográficas
26°44'50,830" 8 e 52°24'22,904"WGr., sítuade na margem esquerda do Rio Chapecozinho. 8ul: do ponto antes descrito segue pelo Rio Chapecozinho a jusante, com a distância de 47.511,85 metros, chega-se ao Ponto digitalizado D-153 de coordenadas geográficas 26°46'08,662"8 e 52°37'24,881"WGr., situado na margem
direita do Rio Chapecó. Oeste: Do ponto antes descrito segue
pelo Rio Chapecó a montante, com a distância de 12.342,60 metros, chega-se ao ponto digitalizado D-111 de coordenadas geográficas 26.43'18,744"88 e 52°37'05,929"WGr., ponto inicial da
descrição deste perímetro.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331·2791, set.lout. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 298, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Ueçe, no Estado do
Amapá.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV do artigo 84 da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de
dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231, da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Uaca, localizada no Município de Oíapoque, no Estado do Amapá,
com superfície de 470.164.0636ha (quatrocentos e setenta mil,
cento e sessenta e quatro hectares, seis ares e trinta e seis centiares) e perimetro de 278.139,44m (duzentos e setenta e oito mil,
cento e trinta e nove metros e quarenta e quatro centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem
a seguinte delimitação: Norte: A presente descrição iniciase no Marco SAT·F·021-AP de coordenadas geográficas
03°43'52,865"N e 51°46'25,074"WGr.; localizado na margem direita da Rodovia BR-I56, no sentido de Calçoene para Oiapoque; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
51°53'49,6" e 4.992,75 metros, até o Marco 63 de coordenadas
geográficas 03°45'33,308"N e 51°44'17,927"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 335°21'17,8" e
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331·2791. set.lout. 1991.
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5.254,62 metros, até o Marco 62 de coordenadas geográficas
03°48'08,781"N e 51°45'29,100"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azímute e distâncía de 51°48'40,8" e 1.034,02 metros,
até o Marco 71 de coordenadas geográficas 03°48'29,623"N e
51°45'02,768"WGr.; dai, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 24°11'59,3" e 5.702,65 metros, até o Marco 119 de
coordenadas geográficas 03°51'19,081"N e 51°43'47,120"WGr.;
dai, segue por uma linha reta, com azimute e distâncía de
63°43'29,3" e 14.848,84 metros, até o Ponto P-2 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°54'53,495"N e 51°36'35,555"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distâncía de
59°39'40,8" e 17.733,72 metros, até o Ponto P-1 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°59'45,540"N e 51°28'19,412"WGr.;
localizado na margem esquerda do Rio U açá: daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distâncía de 65°13'21,3" e
5.726,86 metros, até o Ponto P-19 de coordenadas geográficas
aproximadas 04°01'03,798"N e 51°25'30,821"WGr. Leste: Do
ponto antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e
distâncía de 154°01'13,2" e 26.252,96 metros, até o Ponto P-18
de coordenadas geográficas aproximadas 03°48'15,357"N e
51°19'17,552"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distâncía de 124°15'40,4" e 8.348,50 metros, até o Ponto P-17
de coordenadas geográficas aproximadas 03°45'42,363"N e
51°15'33,783"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 173°15'57,7" e 14.500,05 metros, até o Ponto P-16
de coordenadas geográficas aproximadas 03°37'53,391"N e
51°14'38,527"WGr.; dai, segue por uma linha reta, com azimute
e distâncía de 130°30'07,5" e 6.312,81 metros, até o Ponto P-15
de coordenadas geográficas aproximadas 03°35'39,897"N e
51°12'02,885"WGr.; dai, segue por uma linha reta, com azimute
e distâncía de 184°42'18,9" e 15.853,46 metros, até o Ponto P-14
de coordenadas geográficas aproximadas 03°27'05,300"N e
51°12'44,925"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 195°50'23,6" e 14.550,08 metros, até o Marco 14 de
coordenadas geográficas 03°19'29,384"N e 51°14'53,532"WGr.;
dai, segue por uma linha reta, com azimute e distâncía de
200°34'51,8" e 4.705,73 metros, até o Marco 3 de coordenadas
geográficas 03°17'05,891"N e 51°15'47,103"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distâncía de 200°34'43,8" e
10.082,22 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas
03°11'58,447"N e 5Fl7'41,857"WGr.; daí, segue por uma linha
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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reta, com azimute e distância de 222°35'10,7" e 7.663,99 metros,
até o Marco 5 de coordenadas geográficas 03°08'54,620"N e
51°20'29,849"WGr. Sul: Do marco antes descrito, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 264°15'15,0" e 9.850,29
metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas
03°08'22,384"N e 51"25'47,397"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 264°58'55,0" e 8.255,85 metros,
até o Marco SAT -F -020-AP de coordenadas geogrâficas
03°07'58,746"N e 51°30'13,859"WGr.; localizado na margem esquerda da Rodovia BR-156, no sentido de Calçoene para Oiapoque; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
233"28'22,3 e 3.821,46 metros, até o Marco MT-1 de coordenadas
geográficas 03°06'44,619"N e 51°31'53,318"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 233°46'59,3" e
2.188,67 metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas
03°06'02,475"N e 51°32'50,508"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 276°09'15,1" e 1.067,85 metros,
até o Marco MT-2 de coordenadas geográficas 03°06'06,186"N e
51"33'24,908"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 276°12'52,7" e 3.531,49 metros, até
o Marco 9 de coordenadas geográficas 03°06'18,574"N e
51°35'18,661"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 297°26'08,4" e 5.288,35 metros, até o Marco 10 de
coordenadas geográficas 03"07'37,840"N e 51°37'50,776"WGr.
Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 324°18'58,0" e 14.149,79 metros, até
o Marco 11 de coordenadas geográficas 03°13'51,962"N e
51°42'18,447"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 234°49'48,3" e 1.625,52 metros, até o Marco 12 de
coordenadas geográficas 03°13'21,440"N e 51°43'01,482"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
340°03'27,3" e 16.955,05 metros, até o Marco 2-A de coordenadas
geográficas 03°22'OO,354"N e 51°46'09,259"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 58°59'36,2" e
5.970,39 metros, até o Marco MM-5 de coordenadas geográficas
03°23'40,642"N e 51°43'23,500"WGr.; localizado na margem direita da rodovia BR-156, sentido Calçoene para Oiapoque; daí,
segue pela referida rodovia, no sentido de Oiapoque, com uma
distância de 41.890,02 metros, até o Marco SAT-F-21-AP. inicial da
descrição deste perímetro.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 299, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Pilade Rebuá, no Estado de Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1? e 32, da Lei n? 6.001, de 19 de
dezembro de 1973.
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí) da área indígena Pilade Rebuá, localizada no Município de Miranda, Estado de Mato
Grosso do Sul, com superfície de 208,3702ha (duzentos e oito
hectares, trinta e sete ares e dois centiares) e perímetro de
8.467,13m (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete metros e treze centimetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do marco MM-1 (um) de
coordenadas geográficas 200 1 4 ' 4 4 " S e 56°21'59"WGr., cravado
na margem da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e nas divisas do perímetro urbano, seguindo na direção sudeste, com azimute verdadeiro de 93°17'09" e distância de 342,314 metros
confrontando-se com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, até
atingir o Marco MM-2 (dois) de coordenadas geográficas
200 1 4 ' 4 5 " S e 56°21 '47"WGr.; deste, seguindo na direção nordeste, com azimute verdadeiro de 84°31'45" e distância de 102,718
metros, confrontando-se com a Estrada de Ferro Noroeste do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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Brasil, até atingir o Marco MM-3 (três) de coordenadas geográficas 20°14'44"8 e 56°21'44"WGr.; deste, seguindo na direção
nordeste, com azimute verdadeiro de 54°07'15" e distãncia de
146,515 metros, confrontando-se com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, até atingir o Marco MM-4 (quatro) de coordenadas
geográficas 20°14'42"8 e 56°21'40"WGr.; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 37°16'24" e distãncia
de 55,145 metros confrontando-se com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, até atingir o Marco MM-5 (cinco), cravado na
margem da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e margem da
Rodovia Federal BR-262, de coordenadas geográficas 20°14'40"8
e 56°21'38"WGr.; deste, seguindo na direção sudeste, com azimute verdadeiro de 130°02'34" e distância de 1.030,724 metros,
confrontando-se com a Rodovia Federal BR-262, até atingir o
Marco MM-6 (seis) de coordenadas geográficas 20'15'02"8 e
56°21'1l"WGr.; deste, seguindo na direção sudeste, com azimute verdadeiro de 136'33'05" e distância de 22,121 metros,
confrontando-se com a Rodovia Federal BR-262, até atingir o
Marco MM-7 (sete) de coordenadas geográficas 20°15'02"8 e
56°21'1l"WGr.; deste, seguindo na direção sudeste, com azimute verdadeiro de 138'43'02" e distância de 67,689 metros,
confrontando-se com a Rodovia Federal BR-262, até atingir o
Marco MM-8 (oito), cravado na margem da Rodovia Federal
BR-262 e margem da estrada de acesso à Aldeia Indígena Pilade
Rebuá, de coordenadas geográficas 20°15'04"8 e 56'21'09". Leste: Do marco anteriormente descrito, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro 273'04'29" e distância de 65,703
metros, atravessando-se a estrada de acesso à área e o corredor
público, até atingir o Marco MM-9 (nove) de coordenadas geográficas 20'15'04"8 e 56°21'1l"WGr.; deste, seguindo na direção
sudoeste com azimute verdadeiro de 204°15'50" e distância de
293,613 metros, confrontando-se com o corredor público, até
atingir o Marco MM-I0 (dez) de coordenadas geográficas
20°15'12"8 e 56'21 '16"WGr.; deste, seguindo na direção sudoeste, com azimute verdadeiro de 205'23'52" e distância de 405,790
metros, confrontando-se com o corredor público, até atingir
o Marco MM-ll (onze), cravado na margem do corredor público e margem da estrada municipal de acesso a Miranda-Aquidauana, de coordenadas geográficas 20°15'24"8 e
56°21'21"WGr.; deste, seguindo na direção sudoeste, com azimute verdadeiro de 202°17'13" e distância de 33,770 metros,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331
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atravessando-se a estrada municipal Miranda-Aquidauana, até
atingir o Marco MM-12 (doze) cravado na margem da estrada
municipal Miranda-Aquídauana e nas divisas da Chácara Xanadu de Ivan Paz Bossai, de coordenadas geográficas 20°15'25"8 e
56°21'22"WGr.; deste, seguindo na direção sudoeste, com azimute verdadeiro de 205°02'47" e distância de 7,020 metros,
confrontando-se com a Chácara Xanadu de Ivan Paz Bossai, até
atingir o Marco MM -13 (treze) de coordenadas geográficas
20°15'26"8 e 56°21'22"WGr.; deste, seguindo na direção sudoeste, com azimute verdadeiro de 237"21'56" e distância de 11,230
metros confrontando-se com a Chácara Xanadu de Ivan Paz
Bossai, até atingir o Marco MM-14 (quatorze) de coordenadas
geográficas 20°15'26"8 e 56°21'22"WGr.; deste, seguindo na direção sudeste, com azimute verdadeiro de 172°10'59" e distância
de 353,842 metros, confrontando-se com a Chácara Xanadu de
Ivan Paz Bossai, até atingir o Marco MM-15 (quinze), nas divisas da Chácara Xanadu de Ivan Paz Bossai e divisas da Chácara Vista Alegre de Venina Martins, de coordenadas geográficas
20°15'37"8 e 56°21'21"WGr. Sul: Do marco anteriormente descrito, seguindo na direção sudoeste, com azimute verdadeiro de
249°05'43" e distância de 1.270,859, confrontando-se com a Chácara Vista Alegre de Venina Martins, até atingir o Marco MM16 (dezesseis), cravado nas divisas da Chácara Vista Alegre
de Venina Martins e na margem da estrada municipal Miranda Aquidauana de coordenadas geográficas 20°15'52"8 e
56°22'02"WGr. Oeste: Do marco anteriormente descrito, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 339°25'31" e
distância de 279,441 metros, confrontando-se com a estrada municipal Miranda-Aquídauana, até atingir o Marco MM-17 (dezessete) de coordenadas geográficas 20°15'44"8 e 56°22'05"WGr.;
deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de
339°57'54" e distância de 650,780 metros, confrontando-se com a
estrada municipal Miranda-Aquidauana, até atingir o Marco
MM-18 (dezoito) de coordenadas geográficas 20°15'24"8 e
56°22'13"WGr.; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 345°09'03" e distância de 78,783 metros,
confrontando-se com a estrada municipal Miranda-Aquidauana,
até atingir o Marco MM-19 (dezenove) de coordenadas geográfícas 20°15'21"8 e 56°22'13"WGr.; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 349°48'12" e distância de
172,344 metros, confrontando-se com a estrada municipal
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Miranda-Aquidauana, até atingir o Marco MM-20 (vinte), cravado nas margens e no cruzamento das estradas municipais
Míranda-Aquidauana, de coordenadas geográficas 200 1 5 ' 1 6 " S e
56°22'15"WGr.; deste, seguindo na direção nordeste, com azimute verdadeiro de 71°00'19" e distância de 147,379 metros,
atravessando-se a estrada municipal Miranda-Aquidauana, até
atingir o Marco MM-21 (vinte e um), cravado na margem da estrada municipal Miranda-Aquidauana e nas divisas da Chácara
São Francisco de João Francisco Rodrigues, de coordenadas
geográficas 200 1 5 ' 1 4 " S e 56°22'10"WGr.; deste, seguindo na direção nordeste, com azimute verdadeiro de 72°43'49" e distância
de 237,175 metros, confrontando-se com a Chácara São Francisco de João Francisco Rodrigues, até atingir O Marco MM-22
(vinte e dois) de coordenadas geográficas 200 1 5 ' 1 2 " S e
56°22'02"WGr.; deste, seguindo na direção sudeste, com azimute verdadeiro de 133°08'36" e distância de 74,007 metros,
confrontando-se com a Chácara São Francisco de João Francisco Rodrigues, até atingir o Marco MM-23 (vinte e três), cravado
nas divisas da Chácara São Francisco de João Francisco Rodrigues e na margem da estrada municipal Miranda-Aquidauana,
de coordenadas geográficas 20 0 1 5 ' 1 3 " S e 56°22'00"WGr.; deste,
seguindo na direção sudeste, com azimute verdadeiro de
93°04'43" e distância de 435,251 metros confrontando-se entre si
a Chácara São Francisco e a estrada municipal MirandaAquidauana, até atingir o Marco MM-24 (vinte e quatro), cravado na margem da estrada municipal Miranda-Aquidauana, nas
divisas da Chácara São Francisco de João Francisco Rodrigues
e nas divisas da Aldeia Indígena Pilad Rebuá, de coordenadas
geográficas 20 0 1 5 ' 1 4 " S e 56°21 '45"WGr.; deste, seguindo na direção nordeste, com azimute verdadeiro de 3°36'28" e distância
de 623,992 metros, confrontando-se com a Chácara São Francisco de João Francisco Rodrigues até atingir o Marco MM-25
(vinte e cinco), cravado nas divisas da Chácara São Francisco
de João Francisco Rodrigues e na margem do corredor público,
de coordenadas geográficas 200 1 4 ' 5 4 " S e 56°21'44"WGr., deste,
seguindo na direção sudeste, com azimute verdadeiro de
102°19'07" e distância de 9,928 metros, confrontando-se com corredor público e atravessando-se a estrada de acesso à área, até
atingir o Marco MM-26 (vinte e seis), cravado nas divisas de
terras municipais ocupadas por Júlio de Leon Paraná, de coordenadas geográficas 200 1 4 ' 5 4 " S e 56°21'44"WGr.; deste, seguinCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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do na direção sudeste, com azimute verdadeiro de 123°47'10" e
distância de 293,129 metros, confrontando-se com terras municipais ocupadas por Júlio de Leon Paraná, até atingir o Marco
MM-27 (vinte e sete) de coordenadas geográficas 20°14'59"8 e
56°21'35"WGr.; deste, seguindo na direção sudeste, com azimute verdadeiro de 102°13'13" e distância de 161,449 metros,
confrontando-se com terras municipais ocupadas por Júlio de
Leon Paraná, até atingir o Marco MM-28 (vinte e oito), cravado
nas divisas de terras municipais ocupadas por Júlio de Leon
Paraná e na margem do corredor público, de coordenadas geográficas 20°15'00"8 e 56°21'30"WGr.; deste, seguindo na direção
noroeste, com azimute verdadeiro de 320°33'46" e distância de
52,675 metros, atravessando-se o corredor público, até atingir o
Marco MM-29 (vinte e nove), cravado na margem do corredor
público e nas divisas da Aldeia Indígena Pilad Rebuá, de coordenadas geográficas 20°14'59"8 e 56°21'31"WGr.; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 302°59'27" e
distância de 193,406 metros, confrontando-se com o corredor público, até atingir o Marco MM-30 (trinta) de coordenadas geográficas 20°14'56"8 e 56°21'37"WGr.; deste, seguindo na direção
noroeste, com azimute verdadeiro de 296°17'55" e distância de
184,027 metros, confrontando-se com o corredor público, até
atingir o Marco MM -31 (trinta e um) de coordenadas geográficas
20°14'53"8 e 56°21'42"WGr.; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 273°14'28" e distância de 382,500
metros, confrontando-se com O corredor público, até atingir o
Marco MM-32 (trinta e dois) de coordenadas geográficas
20°14'52"8 e 56°21 '55"WGr.; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 301°22'45" e distância de 21,625
metros, confrontando-se com O corredor público, até atingir o
Marco MM-33 (trinta e três) de coordenadas geográficas
20°14'52"8 e 56°21'56"WGr.; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 315°19'54" e distância de 70,013
metros, confrontando-se com o corredor público, até atingir o
Marco MM-34 (trinta e quatro), cravado na margem esquerda do
Córrego Villas Boas de coordenadas geográficas 20°14'50"8 e
56°21 '58"WGr.; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 349°07'05" e distância de 194,178 metros,
atravessando-se o Córrego Villas Boas e confrontando-se com o
perímetro urbano, até atingir o Marco MM-l (um), marco inicial
da descrição deste perímetro.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 300, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação edmínistretiva da área indígena Tadarimana, no Estado

do Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV do artigo 84 da Constituíção, e tendo
em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de
dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constítuíção Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do índio (Funai) da área indígena Tadarimana, localizada no Município de Rondonópolis, Estado do
Mato Grosso, com superfície de 9.785ha (nove mil, setecentos e
oitenta e cinco hectares) e perímetro de 51km (cinqüenta e um
quilômetros) .
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto 1 de coordenadas
geográficas aproximadas 16°30'32"8 e 54°34'27"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Poguba, 28,00 metros acima da
confluência de uma grota, na confrontação da Fazenda Jurique;
daí segue pelo Rio Poguba no sentido montante até a confluência do Rio Tadarimana, no Ponto 2 de coordenadas geográficas
aproximadas 16°29'15"8 e 54°31'14"WGr. Leste: Daí, segue pelo
Rio Tadarimana no sentido montante até o Ponto 3 de coordenadas geográficas aproximadas 16°32'58"8 e 54°25'53"WGr., localizado nal confluência de um córrego sem denominação. Sul:
Daí, segue por uma linha reta com azimute aproximado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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244°14'00" com distância aproximada 6.220 metros, até o Ponto
4 de coordenadas geográficas aproximadas 16°34'29"S e
54°29'04"WGr., localizado na margem direita do Ribeirão .Iuríque. Oeste: Dai, segue pelo citado ribeirão no sentido jusante
até o Ponto 5 de coordenadas geográficas aproximadas
16"31'40"S e 54°34'41"WGr., daí, segue por uma linha reta com
azimute aproximado 6°57'00" com distância aproximada 2.110
metros, até o Ponto 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 301, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação edminietretiva da área indígena Bnriti, no Estado do
Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Buriti, localizada nos Municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buríti, Estado do Mato Grosso do Sul, com superfície de
2.090,1691ha (dois mil e noventa hectares, dezesseis ares e noventa e um centiares) e perímetro de 24.230,708m (vinte e quatro
mil, duzentos e trinta metros e setecentos e oito milimetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 (um) de coordeCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331*2791, setJout. 1991.
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nadas geográficas aproximadas 20°49'59"8 e 55°12'02"WGr.,
cravado nas divisas da Fazenda Nova Esperança de Pedro
Chaíra Albuquerque, Fazenda Boa Esperança de Herdeiros de
Takechi Kato e Fazenda Santa Rosa de Sanite Kogawa e seguindo na direção sudeste, com azimute de 102°14'35" distância de
1.518,584 metros confrontando-se com a Fazenda Santa Rosa de
Saníte Kogawa e Fazenda Buriti de Marioshi Fukuda, chega-se
ao Marco 2 (dois) de coordenadas geográficas aproximadas
20°50'09"8 e 55°11'11"WGr.; deste, seguindo na direção sudeste.
com azimute de 123°59'46" e distância de 123,854 metros,
confrontando-se com a Fazenda Buriti de Marioshi Fukuda,
chega-se ao Marco 3 (três), cravado na cabeceira do Córrego
Barreirinho e de coordenadas geográficas aproximadas de
20°50'11"8 e 55°11'07"WGr.; deste, seguindo na direção jusante
pelo citado córrego até atingir o Marco 3-A (três A), na sua confluência no Córrego Buriti de coordenadas geográficas aproximadas 20°50'18"8 e 55°1o"04"WGr. Leste: Do ponto anteriormente descrito, seguindo na direção montante do Córrego Buriti
até atingir o Marco 3-B (três B) na sua confluência no Córrego
do Meio de coordenadas geográficas aproximadas 20°51'44'8 e
55°1O'09"WGr.; deste, seguindo na direção montante do Córrego
do Meio, chega-se ao Marco 4 (quatro), cravado na margem esquerda do citado córrego e de coordenadas geográficas aproximadas 20°53'12"8 e 55°09'43"WGr. Sul: Do marco anteriormente descrito, seguindo na direção noroeste, com azimute de
276°29'26" e distância de 1.895,825 metros, confrontando-se com
a Fazenda Bom Jesus de José Barbosa Coutinho Pacha e Fazenda Cambará de Cirene da Costa Ribeiro e filhos, chega-se
ao Marco 5 (cinco) de coordenadas geográficas aproximadas
20°53'06"8 e 55°10'48"WGr.; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute de 278°19'13" e distância de 1.514,117 metros,
confrontando-se com a Fazenda Cambará de Cirene da Costa
Ribeiro e filhos, chega-se ao Marco 6 (seis), cravado na margem
direita do Córrego Buriti e de coordenadas geográficas aproximadas 20°52'59"8 e 55°11'40"WGr.; deste, seguindo na direção
jusante do referido córrego até atingir o Marco 6-A (seis A) na
sua confluência no Córrego Cortado de coordenadas geográficas
aproximadas 20°52'43"8 e 55°11'34"WGr.; deste, seguindo na
direção montante do Córrego Cortado, chega-se ao Marco 7
(sete) cravado na margem esquerda do referido córrego e
de coordenadas geográficas aproximadas de 20°53'12"8 e

e
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55°12'32"WGr. Oeste: Do ponto anteriormente descrito, seguindo na direção nordeste, com azimute de 08°48'21" e distância
1.730,041 metros, confrontando-se com a Fazenda Capão Verde
da Agropecuária Corrêa de Assunção, chega-se ao Marco 8 (oito) de coordenadas geográficas aproximadas 200 5 2 ' 1 6 " S e
55°12'23"WGr.; deste, seguindo na direção nordeste com azimute de 08°44'58" e distância de 2.008,118 metros, confrontando
com a Fazenda Capão Verde da Agropecuária Corrêa de Assunção e Fazenda Nova Esperança de Pedro Chaira Albuquerque,
chega-se ao Marco 9 (nove) de coordenadas geográficas aproximadas 20 0 5 1 ' 1 1 " S e 55°12'13"WGr.; deste seguindo na direção
nordeste, com azimute de 08°51'08" e distância de 2.260,787 metros, confrontando-se com a Fazenda Nova Esperança de Pedro
Chaira Albuquerque, chega-se ao Marco 1 (um), marco inicial
da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 302, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Porto Lindo, no Estado
do Mato Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV do artigo 84 da Constituição, e tendo em vista o diposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai] da área indígena Porto Lindo, localizada no Município de Mundo Novo, Estado do
Mato Grosso do Sul, com superfície de 1.648,8899ha (um mil,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331·2791, set.Jout. 1991.
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seiscentos e quarenta e oito hectares, oitenta e oito ares e noventa e nove centiares) e perímetro de 18.589,91m (dezoito mil,
quinhentos e oitenta e nove metros e noventa e um centímetros).

Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas 23°45'57,581"8 e 54°36'55,942"WGr., localizado no
bordo da estrada que é divisa natural da área indígena, segue
pelo citado bordo, sentido Vila Eldorado, por uma linha reta
com azimute e distância de 104°19'54" e 2.076,45 metros, até
o Marco 2 de coordenadas geográficas 23°46'13,178"8 e
54°35'44,618"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 104°31'30 e 2.243,29 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas 23°46'30,257"8 e 54°34'27,621"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 104°56'26"
e 1.118,78 metros até o Marco 4 de coordenadas geográficas
23°46'39,027"8 e 54°33'49,287"WGr., localizado na margem da
referida estrada; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 104°46'52" e 830,92 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas 23°46'45,465"8 e 54°33'20,796"WGr., localizado no encontro com uma cerca (linha seca). Leste: Do marco
antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de 164°40'37" e 302,56 metros, até o Marco 6 de coordenadas
geográficas 23°46'54,900"8 e 54°33'17,796"WGr., localizado no
início da cerca; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 168°08'26" e 993,31 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas 23°47'26,367"8 e 54.33'09,998"WGr., localizado
na margem esquerda do Córrego J acareí. 8ul: Do marco antes
descrito, segue pelo Córrego J acareí, a montante, com a distância de 6.043,28 metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas 23°48'33,537"8 e 54°36'08,903"WGr., localizado na margem
esquerda do citado córrego. Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de 343°13'01" e
174,69 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas
23°48,28,131"8 e 54°36'10,784"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 344°45'49" e 86,03 metros,
até o Marco io de coordenadas geográficas 23°48'25,447"8 e
54°36'l1,632"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute e
distância de 346°30'56" e 390,75 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas 23°48'13,152"8 e 54°36'15,076"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 345°26'18"
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331~2791. set.Zout. 1991.
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e 2.046,44 metros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas
23°47'09,084"8 e 54°36'34,422"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 345°28'54" e 2.283,40 metros, até
o Marco 1, início da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 303, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Barreira da Missão, no
Estado do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 19, § I?, e 32 da Lei n? 6.001, de 19 de
dezembro-de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Barreira da Missão, localizada no Município de Tefé, Estado do
Amazonas, caracterizada como terra dominial indígena, com superfícíe de 1.772,4237ha (um mil, setecentos e setenta e dois hectares, quarenta e dois ares e trinta e sete centiares) e perimetro
de 16.519,44m (dezesseis mil, quinhentos e dezenove metros e
quarenta e quatro centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a se·
guinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto BM-2 de coordenadas geográficas 03°26'21,130"8 e 64°35'44,769"WGr.; localizado na margem direita do Paraná do Panamin, segue por este, a
jusante, com uma distância de 3.191,64 metros, até o Marco 1 de
coordenadas geográficas 03"26'08,885"8 e 64°34'02,023"WGr.; localizado no bordo de uma estrada. Leste: Do marco antes desCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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crito, segue pela citada estrada, no sentido para Emade, com
uma distância de 4,543,66 metros, até o Marco 2 de coordenadas
geográficas 03°28'28,166"8 e 64°33'26,416"WGr. Sul: Do marco
antes descrito segue por uma linha reta com azimute e distância
de 235°03'22,8" e 1.688,47 metros, até o Marco 3 de coordenadas
geográficas 03°28'59,578"8 e 64°34'11,254"WGr,; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 284°53'10,4" e
2,864,92 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas
03°28'35,464"8 e 64°35'40,954"WGr, Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta, confrontando com a propriedade do Sr. Eduardo Frazão, com azimute e distância de
353°39' 44,8" e 2.473,30 metros, até o Marco 5 de coordenadas
geográficas 03°27'15,420"8 e 64°35'49,652"WGr,; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 292°16'00,7" e 110,76
metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas
03°27'14,049"8 e 64°35'53,009"WGr,; daí, segue por uma linha
reta, confrontando com a propriedade do Sr. Walter Zurra, com
azimute e distância de 09°27'50,6" e 1.530,21 metros, até o
Marco 7 de coordenadas geográficas 03°26'24,921"8 e
64°35'44,769"WGr,; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 359°57'25,8" e 116,48 metros, até o Ponto BM-2, íníciaI da descrição deste perímetro,
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 304, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demerceçeo eâminíetretiva da área indígena Turé/Mariquita, no Estado do Pará.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I? da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do índio (Funaí] da área indígena 'I'urá/Mariquita, localizada no Município de Tomé Açu, no Estado do
Pará, com superfície de 146,9798ha (cento e quarenta e seis hectares, noventa e sete ares e noventa e oito centiares}, e perímetro de 6.157,41m (seis mil, cento e cinqüenta e sete metros e quarenta e um centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte/Leste: Partindo do Marco 1 de coordenadas geográficas 02°16'51,757"8 e 48°20'19,997"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Turé, segue por este, a jusante, com uma distância de 653,10 metros, até o Marco 6 de
coordenadas geográficas 02°17'08,899"8 e 48°20'12,444"WGr.; localizado em sua margem e na confrontação com a propriedade
do Sr. Raimundo Gala Marques; daí, segue por uma linha reta
com azimute verdadeiro e distância de 177°56'08,2" e 780,92 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas 02°17'34,288"8 e
48°20'11,490"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute verdadeiro e distância de 109°58'10,8" e 247,32 metros,
até o Marco 4 de coordenadas geográficas 02°17'37,021"8 e
48°20'03,974"WGr., localizado na confrontação com a propriedade do Sr. Marcelino Portílho: daí, segue por uma linha reta com
azimute verdadeiro e distância de 171°27' 46,0" e 1.063,30 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas 02°18'11,221"8 e
48°19'58,771"WGr., localizado na confrontação com as propriedades dos Srs. Marcelino Portílho e José Marques Dias. Sul: Do
marco antes descrito, segue confrontando com as propriedades
dos Srs. José Marques Dias, Amâncio Andrade e Benedito Andrade, por uma linha reta com azimute verdadeiro e distância
de 287°41 '44,0" e 1.280,92 metros, até o Marco 2 de coordenadas
geográficas 02°17'58,627"8 e 48°20'38,307"WGr., localizado na
confrontação com as propriedades dos Srs. Leôncio Pinheiro e
Joveniana de Melo Estomano. Oeste: Do marco antes descrito,
segue por uma linha reta com azimute verdadeiro e distância de
15°29'27,7" e 2.131,84 metros, até o Marco 1, inicial da descrição
deste perímetro.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 305, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação edminietretiva da área indígena Gavião. no Estado do
Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituicão, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Gavião, localizada no Município de Careiro, Estado do Amazonas,
caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfície de 8.611,8548ha (oito mil seiscentos e
onze hectares, oitenta e cinco ares e quarenta e oito centiares) e
perímetro de 41.291,65 metros (quarenta e um mil, duzentos e
noventa e um metros e sessenta e cinco centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 10 de coordenadas
geográficas 03°25'05,634"8 e 59°32'11,632"WGr., segue por uma
linha reta com azimute e distância de 43°56'31,0" e 2.027,73 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas 03°24'18,249"8
e 59°31'25,992"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 43°20'59,6" e 1.967,87 metros, até o Marco 12 de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set./out. 1991.

2599
coordenadas geográficas 03°23'31,803"8 e 59°30'42,107"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
43°21'04,0" e 1.253,92 metros, até o Marco 13 de coordenadas
geográficas 03°23'02,208"8 e 59"30'14,145"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 43°21'04,6" e 1.880,40
metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas
03°22'17,825"8 e 59°29'32,282"WGr., situado na margem direita
do Igarapé Palhalzinho, seguindo por este, a jusante, com uma
extensão de 1.421,30 metros, até a sua confluência com o Igarapé Cessaina, no Marco 1 de coordenadas geográficas
03°22'02,368"8 e 59°28'52,517"WGr. Leste: Do marco antes descrito, segue pelo Igarapé Cessaina, a jusante, com uma extensão
de 12.503,32 metros, até a confluência com o Igarapé Carrapato,
no Marco 2 de coordenadas geográficas 03°25'50,345"8 e
59°26'09,101"WGr. 8ul: Do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Carrapato, a montante, com uma extensão de 3.741,24 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas 03°27'25,525"8 e
59°26'32,180"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 237"40'57,0" e 1.857,76 metros, até o Marco 4 de
coordenadas geográficas 03°27'57,709"8 e 59°27'23,122"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
237°41'02,2" e 2.544,79 metros, até o Marco 5 de coordenadas
geográficas 03°28'41,793"8 e 59°28'32,871"WGr., situado na margem direita do Igarapé Gavião; daí, segue por este, a jusante
com uma extensão de 1.520,31 metros, até a sua confluência com
o Igarapé Anta, no Marco 8AT -3 de coordenadas geográficas
03°28'17,538"8 e 59°28'40,195"WGr.; daí, segue, pelo Igarapé
Anta, a montante, com uma extensão de 2.111,40 metros, até o
Marco 6 de coordenadas geográficas 03°28'48,032"8 e
59°29'30, 146"WGr. Oeste: Do marco antes descrito, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 323°43'35,9" e
1.915,64 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas
03°27'57,681"8 e 59°30'06,707"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 323°43'36,2" e 2.149,42 metros
até o Marco 8 de coordenadas geográficas 03°27'01,190"8 e
59°30'47,715"WGr.; daí, segue por um linha reta com azimute e
distância de 323°43'39,3" e 2.256,26 metros, até o Marco 9 de
coordenadas geográficas 03°26'01,889" e 59°31'30,799"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
323°43'43,3" e 2.140,30 metros, até o Marco 10, inicial da descrição deste perímetro.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarínho

DECRETO N? 306, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação eâministretiva da área indígena Perebubure, no Estado
do Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Parabubure, localizada nos Municípios de Água Boa e Campinópol is,
no Estado do Mato Grosso, com a superfície de 224.447,3367ha
(duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete
hectares, trinta e três ares e sessenta e sete centiares) e perímetro de 294.364,00m (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e
sessenta e quatro metros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: O perímetro desenvolve-se a partir
do Ponto 1 de coordenadas geográficas aproximadas 14°08'14"8
e 53°21'53"WGr., localizado na foz do Córrego Xavante no Rio
Culuene; daí, segue pela margem esquerda do Córrego Xavante,
sentido montante, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas
aproximadas 14°12'51 "8 e 53°19'58"WGr., localizado próximo a
cabeceira do Córrego Xavante; daí, segue por uma linha reta de
azimute aproximado 175°09'52" com uma distância aproximada
de 874,31m, até o Ponto 3 de coordenadas geográficas aproximadas 14°13'20"8 e 53°19'56"WGr., localizado na cabeceira do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331~2791, set./out. 1991.
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Córrego Jacu; daí, segue pela margem direita do Córrego Jacu,
sentido jusante, até o Ponto 4 de coordenadas geográficas aproximadas 14°13'23"8 e 53°15'30"WGr., localizado na foz do Córrego Jacu no Ribeirão Piranhas; daí, segue pela margem direita
do Ribeirão Piranhas sentido jusante, até o Marco 1 de coordenadas geográficas aproximadas 14°12'46"8 e 53°14'24"WGr., implantado na foz de um córrego sem denominação no Ribeirão Piranhas; daí, segue pela margem esquerda do córrego sem denominação, sentido montante até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas 14°15'41"8 e 53°13'33"WGr., localizado na
confluência de dois córregos sem denominação; daí, segue por
uma linha reta de azimute aproximado 161°21'08" com uma distância aproximada de 2.358,73m, até o Marco 3 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°16'53"8 e 53°13'09"WGr., implantado próximo a confluência de dois córregos sem denominação;
daí, segue pela margem direita do córrego sem denominação,
sentido jusante, até o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas 14°14'28"8 e 53°0T18"WGr., implantado na foz do córrego sem denominação no Ribeirão Pedra Preta; daí, segue pela
margem direita do Ribeirão Pedra Preta sentido jusante, até o
Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas 14°06'25"8 e
53°02'15"WGr., localizado na foz do Ribeirão Pedra Preta no
Rio Couto Magalhães; daí, segue pela margem esquerda do Rio
Couto Magalhães, sentido montante, até o Marco 10 de coordenadas geográficas aproximadas 14°13'48"8 e 52°58'32"WGr., localizado na foz do Ribeirão Felipe no Rio Couto Magalhães;
daí, segue pela margem esquerda do Ribeirão Felipe, sentido
montante, até o Marco MG-14-8AT-1367 de coordenadas geográficas 14°15'11,274"8 e 52°55'43,857"WGr., implantado próximo à
margem direita do Córrego Felipe; daí, segue por uma linha reta
de azimute aproximado 51°15'59" com uma distância aproximada de 5.433,46m, até o Marco 12 de coordenadas geográficas
aproximadas 14°13'22"8 e 52°53'22"WGr. Leste: Do Marco 12
segue por uma linha reta de azimute aproximado 145°46'31"
com uma distância aproximada de 7.280, 76m, até o Marco
14 de coordenadas geográficas aproximadas 14°16'39"8 e
52°51'07"WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado 230°08'23" com uma distância aproximada de 6.709,14m,
até o Marco 16 de coordenadas geográficas aproximadas
14°18'57"8 e 52°54'00"WGr., implantado à margem direita do
Córrego Felipe; daí, segue pela margem esquerda do Córrego
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5. t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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Felipe, sentido montante, até o Marco 22 de coordenadas geográficas aproximadas 14°32'51"8 e 52°58'49"WGr., implantado
próximo à cabeceira do Córrego Felipe; daí, segue por uma Iinha reta de azimute aproximado 208°13'46" com uma distância
aproximada de 5.003,97m, até o Marco 23 de coordenadas geográficas aproximadas 14°35'14"8 e 53°00'10"WGr., implantado
na cabeceira de um córrego sem denominação. 8ul: Do Marco 23
segue pela margem direita do córrego sem denominação, sentido
jusante, até o Marco 24 de coordenadas geográficas aproximadas 14°34'23"8 e 53°03'48"WGr., implantado na confluência com
outro córrego sem denominação, afluente do Córrego Aldeia;
daí, segue pela margem esquerda do córrego sem denominação,
afluente do Córrego Aldeia, sentido montante, até o Marco
26 de coordenadas geográficas aproximadas 14°36'39"8 e
53°05'39"WGr., implantado na cabeceira do córrego sem denominação, afluente do Córrego Aldeia; daí, segue por uma linha
reta de azimute aproximado 261°27'23" com uma distância aproximada de 6.140,94m, até o Marco 27 de coordenadas geográficas
aproximadas 14°37'07"8 e 53°09'02"WGr., implantado na cabeceira de um córrego sem denominação, afluente do Rio Couto
Magalhães; daí, segue pela margem direita do córrego sem denominação, sentido jusante, até o Marco 28 de coordenadas geográficas aproximadas 14°34'43"8 e 53°11'08"WGr., implantado
na confluência de dois córregos sem denominação, sendo um
afluente do Rio Couto Magalhães; daí, segue pela margem direita do córrego sem denominação, afluente do Rio Couto Magalhães, até o Ponto 22 de coordenadas geográficas aproximadas
14°32'30"8 e 53°11'42"WGr., implantado na confluência de dois
córregos sem denominação, sendo Um afluente do Rio Couto
Magalhães; daí, segue pela margem esquerda do córrego sem
denominação, sentido montante, até o Ponto 24 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°33'45"8 e 53°1T12"WGr., implantado na cabeceira do córrego sem denominação; daí, segue por
uma linha reta de azimute aproximado 324°26'20" com uma distância aproximada de 1.507,81m, até o Ponto 25 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°33'05"8 e 53°1T41"WGr., localizado na cabeceira do Córrego dos Patos; daí, segue pela margem
direita do Córrego dos Patos, sentido jusante, até o Ponto
26 de coordenadas geográficas aproximadas 14°34'43"8 e
53°20'59"WGr., localizado na foz do Córrego dos Patos no Córrego Paraíso. Oeste: Do Ponto 26 segue pela margem direita do
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Córrego Paraíso, sentido jusante, até o Ponto 27 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°24'16"S e 53°28'01"WGr., localizado na foz do Córrego Paraíso no Rio Culuene; daí, segue pela
margem direita do Rio Culuene, sentido jusante, até o Ponto 1,
ponto inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 307, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação eâminietretiva da área indígena Níoeque, no Estado do
Mato Grosso do Sul

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV, do artigo 84, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19
de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Nioaque, localizada no Município de Nioaque, no Estado do Mato
Grosso do Sul, com superfície de 3.029,3529ha (três mil, vinte e
nove hectares, trinta e cinco ares e vinte e nove centiares) e
perímetro de 26.669,41 metros (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e nove metros e quarenta e um centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 (um) de coordenadas geográficas 21°09'29"S e 55°46'50"WGr, cravado na margem esquerda do Rio Urumbeba e nas divisas da Estância Oroitê de José Erico Pinheiro, seguindo na direção montante do citado rio até atingir o Marco 2 (dois), cravado nas divisas da FaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331
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zenda Urumbeva de Mário de Barros Lima, de coordenadas geográficas 21°08'32"8 e 55°42'24"WGr. Leste: Do ponto anteriormente descrito, seguindo na direção sudeste, com azimute
verdadeiro de 175°53'24" e distância de 779,205 metros,
confrontando-se com a Fazenda Urumbeva de Mário de Barros
Lima, até atingir o Marco 3 (três) de coordenadas geográficas
21°08'57'8 e 55°42'22"WGr; deste, seguindo na direção sudeste,
com azimute verdadeiro de 129°18'09" e distância de 1.054,607
metros, confrontando-se com a Fazenda Urumbeva de Mário de
Barros Lima, até atingir o Marco 4 (quatro) de coordenadas geográficas 21°09'19"8 e 55°41'54"WGr; deste seguindo na direção
sudeste, com azimute verdadeiro de 170°09'16" e distância de
253,192 metros, confrontando-se com a Fazenda Urumbeva de
Mário de Barros Lima, até atingir o Marco 5 (cinco) de coordenadas geográficas 21.09'27"8 e 55°41'52"WGr; deste, seguindo
na direção sudeste, com azimute verdadeiro de 213°20'22" e distância de 1.662,289 metros, confrontando-se com a Fazenda
Urumbeva de Mário de Barros Lima até atingir o Marco 6 (seis)
de coordenadas geográficas 21°10'12"8 e 55°42'23"WGr; deste,
seguindo na direção sudoeste com azimute verdadeiro de
213°23'51" e distância de 1.599,668 metros, confrontado-se com a
Fazenda Urumbeva de Mário de Barros Lima, até atingir o
Marco 7 (sete), cravado nas divisas da Fazenda 8anton de Don
Leroy Morrison de coordenadas geográficas 21°10'56"8 e
55°42'53"WGr. 8ul: Do ponto anteriormente descrito, seguindo
na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 285°25'42" e
distância de 1.170,339 metros, confrontando-se com a Fazenda
8anton de Don Leroy Morrison, até atingir o Marco 8 (oito)
de coordenadas geográficas 21°10'46"8 e 55°43'33"WGr; deste,
seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de
285°33'21" e distância de 2.270,83 metros, confrontando-se com a
Fazenda 8anton de Don Leroy Morrison e Fazenda São João de
Manoel de Oliveira, até atingir o Marco 9 (nove) de coordenadas
geográficas 21°10'27"8 e 55°44'49"WGr, deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 285°45'24" e distância
de 2.024,284 metros, confrontando-se com a Fazenda São João
de João Manoel de Oliveira e Rancho São Luiz de Osvaldo FeIippia da Conceição e Oliveira, até atingir o Marco 10 (dez)
de coordenadas geográficas 21.10'10"8 e 55°45'56"WGr; deste,
seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de
285°52'47" e distância de 1.337,620 metros, confrontando-se com
CoL Leis Hep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set.Zout. 1991.
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o Rancho São Luiz de Osvaldo Felippia da Conceição e Oliveira
e Fazenda Sonho Azul de Luiz Ângelo dos Santos, até atingir o
marco 11 (onze), cravado na margem da estrada municipal de
coordenadas geográficas 21°09'58"S e 55°46'41"WGr. Oeste: do
ponto anteriormente descrito, seguindo na direção noroeste,
com azimute verdadeiro de 356°52'37" e distância de 793,320 metros, confrontando-se com a Estância Oroitê de José Erico Pinheiro, até atingir o Marco 12 (doze) de coordenadas geográficas
2]009'32"S e 55°46'43"WGr; deste, seguindo na direção noroeste, com azimute verdadeiro de 296°41'16" e distância de 219,744
metros, confrontando-se com a Estância Oroitê de José Erico
Pinheiro, atingir o Marco 1 (um), marco inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
DECRETO N? 308, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a âemercecao edminietretíva da área indígena Arertbe, no Estado de
São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Araribá,
localizada no Município de Avaí, no Estado de São Paulo, com
superfície de 1.930,3369ha (um mil, novecentos e trinta hectares,
trinta e três ares e sessenta e nove centiares) e perímetro de
25.543,80m (vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta e três metros e oitenta centímetros).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.21:2331·2791, set.lout. 1991.
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Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguínte delimitação: Norte: Partindo do Ponto 200-A de coordenadas geográficas 22°13'58,468"8 e 49°20'23,189"WGr., situado
na margem direita do Rio Batalha e na confrontação das terras
pertencentes ao Sr. Domingos Branco; daí, segue pelo referido
rio no sentido montante, com a extensão de 3.005,81 metros, até
o Ponto 150-A de coordenadas geográficas 22°14'55,431"8 e
49°19'1l,932"WGr., situado na margem direita do referido rio e
na confrontação das terras pertencentes ao 8r. Belmiro Pereira
(Faz. Nossa Senhora Aparecida). Leste: Daí, segue na confrontação da referida terra com azimute de 254°18'50,6" com distância de 516,80 metros, até o Marco 1 de coordenadas geográficas 22°15'00,153"8 e 49°19'29,254"WGr.; daí, segue na mesma
confrontação com azimute de 256°13'10,2" com distância de
125,62 metros, até o Ponto 149 de coordenadas geográficas
22°15'01,170"8 e 49°19'33,503"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 270004'35,0" com distância de 183,73 metros,
até o Ponto 148 de coordenadas geográficas 22°15'01,228"8 e
49°19'39,919"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 288°48'44,1" com distância de 89,75 metros, até o Ponto 147
de coordenadas geográficas 22°15'00,317"8 e 49°19'42,897"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 277°20'49,1" com
distância de 217,75 metros, até o Ponto 145 de coordenadas
geográficas 22°14'59,490"8 e 49°19'50,450"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 249°13'40,7" com distância de
90,58 metros, até o ponto 144 de coordenadas geográficas
22°15'00,550"8 e 49°19'53,388"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 207°33'39,0" com distância de 452,98 metros, até o Ponto 142 de coordenadas geográficas 22°15'13,694"8
e 49°20'00,559"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 222°16'50,5" com distância de 301,65 metros, até o Ponto 140
de coordenadas geográficas 22°15'21,022"8 e 49°20'07,561"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 187°06'38,4" com
distância de 94,75 metros, até o Ponto 139 de coordenadas
geográficas 22°15'24,083"8 e 49°20'07,934"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 168°33'34,7" com distância de
184,92 metros, até o Ponto 138-A de coordenadas geográficas
22°15'24,083"8 e 49°20'07,934"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 187°51'46,3" com distância de 138,85 metros, até o Ponto 136-A de coordenadas geográficas
22°15'34,440"8· e 49°20'07,194"WGr.; daí, segue por uma linha
Co1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331·2791. set.lout. 1991.
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reta com azimute de 196°02'14,5"com distância de 182,87 metros,
até o Ponto 135-A de coordenadas geográficas 22°15'40,172"8 e
49°20'08,891"WGr., daí, segue por urna linha reta com azimute de 180°25'00,9" com distância de 114,06 metros, até o
Marco 134-A de coordenadas geográficas 22°15'43,880"8 e
49°20'08,876"WGr.; daí, segue por urna linha reta com azimute
de 148°06'16,5" com distância de 292,22 metros, até o Ponto 132B de coordenadas geográficas 22°15'51,771"8 e 49°20'02,990"
WGr.; daí, segue por urna linha reta com azimute de 72°46'54,7"
com distância de 11,97 metros até o Ponto 132-A de coordenadas
geográficas 22°15'51,771"8 e 49°20'02,990"WGr.; daí, segue por
urna linha reta com azimute de 140°04'33,2" com distância de
104,47 metros, até o Ponto 131-A de coordenadas geográficas
22°15'54,352"8 e 49°20'00,618"WGr.; daí, segue por urna linha reta com azimute de 122°50'55,8" com distância de 201,11
metros, até o Ponto 130-A de coordenadas geográficas
22°15'57,837"8 e 49°19'54,675"WGr.; daí, segue por urna li
nha reta com azimute de 150°22'20,5" com distância de 129,46
metros, até o Ponto 129-A de coordenadas geográficas
22°16'01,473"8 e 4go19'52,396"WGr.; daí, segue por urna linha
reta com azimute de 194°51'17,9" com distância de 122,72 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas 22°16'05,340"8 e
49°19'53,449"WGr.; situado na margem de urna estrada de acesso a Nogueira; daí, segue por urna linha reta com azimute de
236°24'229" com distância de 226,07 metros, até o Ponto 127-B
de coordenadas geográficas 22°16'09,474"8 e 49°19'59,978"WGr.;
daí, segue por urna linha reta com azimute de 207°34'04,4" com
distância de 44,23 metros, até o Ponto 127-A de coordenadas
geográficas 22°16'10,756"8 e 49°20'00,678"WGr.; daí, segue por
urna linha reta com azimute de 181°32'38,6" com distância de
142,29 metros, até o Ponto 126-B de coordenadas geográficas
22°16'15,381"8 e 49°20'00,757"WGr.; daí, segue por urna linha
retá com azimute de 06°16'34,3" com distância de 63,38 metros,
até o Ponto 126-A de coordenadas geográficas 22°16'13,331"8 e
49°20'00,540"WGr.; daí, segue por urna linha reta com azimute de 223°11'55,0" com distância de 183,06 metros, até o
Ponto 125-A de coordenadas geográficas 22°16'17,714"8 e
49°20'04,865"WGr.; situado na margem de estrada de acesso de
Nogueira a Bauru; daí, segue pela citada estrada no sentido
de Bauru com azimute de 233°46'53,5" com distância de 122,54
metros, até o Ponto 124-B de coordenadas geográficas
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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22°16'20,103"8 e 49°20'08,290"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de 228°14'44,7" com distância de 168,26
metros, até o Ponto 124-A de coordenadas geográficas
22°16'23,791"8 e 49°20'12,631"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 208°42'18,2" com distância de 172,08 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas 22°16'28,727"8 e
49°20'15,460"WGr.; daí, segue confrontando com o Sr. Nacib Bícarlos com azimute de 197°36'27,7" com distância de 216,05 metros, até o Ponto 122-A de coordenadas geográficas
22°16'35,445"8 e 49°20'17,664"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 219°08'21,4" com distância de 229,98 metros
até o Ponto 119-B de coordenadas geográficas 22°16'41,295"8 e
49°20'22,666"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 256°33'03,5" com distância de 262,06 metros, até o
Ponto l17-B de coordenadas geográficas 22°16'43,368"8 e
49°20'31,545"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 239°34'33,2" com distância de 216,46 metros, até o
Ponto 116-A de coordenadas geográficas 22°16'46,998"8 e
49°20'38,022"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 231°42'25,3" com distância de 394,18 metros, até o Marco 4 de
coordenadas geográficas 22°16'55,049"8 e 49°20'48,735"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 228°56'47,6" com
distância de 157,22 metros, até o Ponto 113-A de coordenadas
geográficas 22°16'58,447"8 e 49°20'52,837"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 201°46'47,8" com distância de
120,57 metros, até o Ponto 112-A de coordenadas geográficas
22°17'02,103"8 e 49°20'54,357"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 225°47'54,1" com distância de 161,48
metros, até o Ponto l11-A de coordenadas geográficas
22°17'05,804"8 e 49°20'58,357"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 265°13'56,2" com distância de 100,92
metros, até o Ponto 110-B de coordenadas geográficas
22°17'06,113"8 e 49°21'01,867"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 227°56'34,9" com distância de 316,50
metros, até o Ponto 110-A de coordenadas geográficas
22°17'13,088"8 e 49°21'09,995"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 193°03'396" com distância de 97,10 metros,
até o Ponto 109-A de coordenadas geográficas 22°17'16,171"8 e
49°21'10,726"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 234°26'19,3" com distância de 161,53 metros, até o Ponto
108-A
de
coordenadas
geográficas
22°17'19,272"8
e
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49°21'15,280"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 270°09'04,3" com distância de 75,03 metros, até o Ponto 107-C
de coordenadas geográficas 22°17'19,292"8 e 49°21'17,901"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 246°40'45,6" com
distância de 106,19 metros, até o Marco 107-B de coordenadas
geográficas 22°17'20,693"8 e 49°21'21,291"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 225°12'25,6" com distância de
276,20 metros, até o Ponto 107-A de coordenadas geográficas
22°17'27,088"8 e 49°21'28,064"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 212°41'38,6" com distância de 49,86 metros
até o Ponto 106-A de coordenadas geográficas 22°17'28,462"8 e
49°21'28,989"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 195°18'49,7" com distância de 216,23 metros, até o
Ponto 105-B de coordenadas geográficas 22°17'35,262"8 e
49°21'30,905"WGr.; situado na margem da Estrada de Ferro Fepasa; daí, segue atravessando a referida estrada de ferro com
azimute de 195°11 '06,6" com distância de 114,24 metros, até o
Ponto 105-A de coordenadas geográficas 22°17'38,857"8 e
49°21'31,908"WGr.; situado na margem da estrada carroçável de
acesso Nogueira a Bauru; daí, segue pela referida estrada carroçável no sentido Bauru e confrontando com o Sr. Nacib Bicarlos, com azimute de 217°55'17,4" com distância de 193,50 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas 22°17'43,862"8 e
49°21'36,005"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 192°51'58,0" com distância de 246,74 metros, até o
Ponto 103-A de coordenadas geográficas 22°17'51,701"8 e
49°21'37,833"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 237°11'19,9" com distância de 65,58 metros, até o Ponto 102-A
de coordenadas geográficas 22°17'52,876"8 e 49°21'39,745"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 261°52'37,6" com
distância de 104,37 metros, até o Ponto 100-A de coordenadas
geográficas 22°17'53,392"8 e 49°21'43,349"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 224°10'44,0" com distância de
156,96 metros, até o Ponto 99-A de coordenadas geográficas
22°17'57,090"8 e 49°21'47,127"WGr.; daí, segue confrontando
com a Fazenda Fortaleza com azimute de 216°40'18,9" com distância de 311,12 metros até o Marco 6 de coordenadas geográficas 22°18'05,268"8 e 49°21 '53,524"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 232°59'49,0" com distância de 78,83
metros, até o Ponto 97-A de coordenadas geográficas
22°18'06,832"8 e 49°21'55,706"WGr.; daí, segue por uma liCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5,
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nha reta com azimute de 244°30'33,8" com distância de 235,11
metros, até o Ponto 96-A de coordenadas geográficas
22°18'10,196"8 e 49°22'03,082"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 255°06'35,0" com distância de 98,37 metros,
até o Ponto 95-A de coordenadas geográficas 22°18'11,051"8 e
49°22'06,393"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 223°55'40,6" com distância de 170,22 metros, até o Ponto 94-A
de coordenadas geográficas 22°18'15,078"8 e 49°22'lO,473"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 207°14'57,1" com
distância de 146,41 metros, até o Ponto 93-A de coordenadas
geográficas 22°18'19,333"8 e 49°22'12,765"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 247°55'54,2" com distância de
91,50 metros, até o Ponto 92-A de coordenadas geográficas
22°18'20,481"8 e 49°22'15,715"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 237°16'08,4" com distância de 104,90
metros, até o Ponto 90-B de coordenadas geográficas
22°18'22,356"8 e 49°22'18,777"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 264°40'33,8" com distância de 67,65 metros,
até o Ponto 90-A de coordenadas geográficas 22°18'22,583"8 e
49°22'21,128"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 235°30'11,6" com distância de 208,83 metros, até o Ponto 89-B
de coordenadas geográficas 22°18'26,489"8 e 49°22'27,096"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 214°49'37,3" com
distância de 106,17 metros, até o Ponto 88·A de coordenadas
geográficas 22°18'29,343"8 e 49°22'29,182"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 236°29'29,9" com distância de
133,62 metros, até o Ponto 87-B de coordenadas geográficas
22°18'31,780"8 e 49°22'33,046"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 207°31'59,0" com distância de 285,15 metros, até o Ponto 85-A de coordenadas geográficas
22°18'40,047"8 e 49°22'37,556"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 186°27'30,9" com distância de 81,33 metros,
até o Ponto 84 de coordenadas geográficas 22°18'42,677"8 e
49°22'37,846"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 216°49'42,4" com distância de 26,00 metros, até o Marco 7 de
coordenadas 22°18'43,359"8 e 49°22'38,382"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 234°19'47,9" com distância de
77,46 metros, até o Ponto 83-A de coordenadas geográficas
22°18'44,849"8 e 49°22'40,564"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 255°03'35,2" com distância de 66,40 metros,
até o Ponto 82 de coordenadas geográficas 22°18'45,428"8 e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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49°22'42,799"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 282°37'19,3" com distância de 127,57 metros, até o Ponto 81
de coordenadas geográficas 22°18'44,565"8 e 49°22'47,159"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 300°04'56,9" com
distância de 84,54 metros, até o Ponto 80 de coordenadas geográficas 22°18'43,213"8 e 49°22'49,730"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 314°12'09,2" com distância de 76,82
metros, até o Ponto 79·A de coordenadas geográficas
22°18'41,491"8 e 49°22'51,675"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 245°04'09,9" com distância de 123,24 metros, até o Ponto 78·A de coordenadas geográficas
22°18'43,219"8 e 49°22'55,560"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 237°17'23,9" com distância de 96,73 metros,
até o Ponto 77·B' de coordenadas geográficas 22°18'44,947"8 e
49°22'58,384"WGr., situado no entroncamento de estrada carroçável de acesso de Bauru para Avaí e Noqueira; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 285°12'47,6" com distância de
15,83 metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas
22°18'44,817"8 e 49°22'58,919"WGr. Oeste: Daí, segue pela estrada carroçável no sentido de Avaí e confrontando com o Sr.
Ríbabem de Tal, com azimute de 18°38'01,2" com distância de
96,46 metros, até o Ponto 76·A de coordenadas geográficas
22°18'41,835"8 e 49°22'57,876"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 01°39'39,9" com distância de 118,95 metros,
até o Ponto 75·A de coordenadas geográficas 22°18'37,968"8 e
49°22'57,801"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 338°30'41,9" com distância de 103,52 metros, até o Ponto 74
de coordenadas geográficas 22°18'34,850"8 e 49°22'59,161"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 359°46'32,7" com
distância de 178,10 metros, até o Ponto 73 de coordenadas geográficas 22°18'29,060"8 e 49°22'59,253"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 31°21'39,1" com distância de 237,67
metros, até o Ponto 72·A de coordenadas geográficas
22°18'22,419"8 e 49°22'55,007"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 18009'27,8" com distância de 231,26 metros,
até o Ponto 71·B de coordenadas geográficas 22°18'15,176"8 e
49°22'52,842"WGr.; daí, segue confrontando com o 8r. Nelson
Alcantara Castelane, com azimute de 12°15'18,9" com distância
de 175,75 metros, até o Ponto 71·A de coordenadas geográficas
22°18'09,579"8 e 49°22'51,603"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 359°37'58,4" com distância de 26,69 metros,
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até o Ponto 70-A de coordenadas geográficas 22°18'08,712"8 e
49°22'51,619"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 333°59'07,6" com distância de 133,30 metros até o Ponto 69-B
de coordenadas geográficas 22°18'04,838"8 e 49°22'53,707"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 324°19'19,4" com
distância de 87,01 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas 22°18'02,558"8 e 49°22'55,506"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 17°31'48,4" com distância de 363,14 metros, até o Ponto 67-A de coordenadas geográficas
22°17'51,262"8 e 49°22'51,814"WGr.; daí, segue confrontando
com o 8r. Julio Rodrigues Azenha, com azimute 04°30'36,8"
com distância de 207,70 metros, até o Marco 10 de coordenadas
geográficas 22°17'44,525"8 e 49°22'51,321"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 355°44'07,0" com distância de
55,00 metros, até o Ponto 65-B de coordenadas geográficas
22°17'42,744"8 e 49°22'51,485"WGr., situado na margem da estrada de Ferro Fepasa; daí, segue atravessando a referida estrada de ferro, com azimute de 355°43'30,1" com distância de 86,97
metros, até o Ponto 65-A de coordenadas geográficas
22°17'39,926"8 e 49°22'51,744"WGr., situado no cruzamento da
referida estrada de ferro com uma estrada carroçável de acesso
Avaí para Bauru; daí, segue pela referida estrada carroçável no
sentido de Avaí, com azimute de 346°36'01,6" com distância de
45,92 metros, até o Ponto 64 de coordenadas geográficas
22°17'38,478"8 e 49°22'52,132"WGr.; dai, segue confrontando
com o Sr. Julio Rodrigues Azenha, com azimute de 43°22'09,3
com distância de 54,27 metros, até o Ponto 63-A de coordenadas
geográficas 22°17'37,182"8 e 49°22'50,845"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 58°30'25,3" com distância de
133,90 metros, até o Ponto 62-A de coordenadas geográficas
22°17'34,869"8 e 49°22'46,883"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 31°52'05,9" com distância de 101,29 metros,
até o Ponto 61-A de coordenadas geográficas 22°17'32,053"8 e
49°22'45,047"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 08°25'08,0" com distância de 218,57 metros, até o Ponto 60-A
de coordenadas geográficas 22°17'25,013"8 e 49°22'44,010"WGr.;
daí, segue confrontando com a Fazenda Santa Tereza com azimute de 28°19'54,3" com distância de 434,20 metros, até o
Ponto 58-A de coordenadas geográficas 22°17'12,517"8 e
49°22'36,955"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 357°26'45,2" com distância de 95,89 metros, até o Ponto 57-A
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de coordenadas geográficas 22°17'09,404"8 e 49°22'37,141"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 344°12'59,8" com
distância de 157,08 metros, até o Ponto 56·A de coordenadas
geográficas 22°17'04,505"8 e 49°22'38,690"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 12°36'12,3 com distância de
164,54 metros, até o Ponto 55-A de coordenadas geográficas
22°16'59,272"8 e 49°22'37,496"WGr.; daí, segue confrontando
com a Fazenda Bonfim, com azimute de 357°22'18,9" com distância de 170,09 metros, até o Ponto 54-A de coordenadas geográficas 22°16'53,751"8 e 49°22'37,832"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 351°30'13,9" com distância de 132,69
metros, até o Ponto 53-A de coordenadas geográficas
22°16'49,492" 8 e 49°22'38,566"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 18°13'37,6" com distância de 182,46 metros,
até o Ponto 52-B de coordenadas geográficas 22°16'43,837"8 e
49°22'36,638"WGr.; daí, segue confrontando com a Fazenda Nova Esperança, com azimute de 359°42'13,6" com distância de
202,91 metros, até o Ponto 52-A de coordenadas geográficas
22°16'37,241"8 e 49°22'36,751"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 11°21'21,0" com distância de 175,22 metros,
até o Ponto 51-B de coordenadas geográficas 22°16'31,644"8 e
49°22'35,61O"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
44°51'16,4" com distância de 149,59 metros, até o Marco 11 de
coordenadas geográficas 22°16'28,180"8 e 49°22'31,964"WGr.;
daí, segue com a propriedade do Sr. Japonês com azimute de
56°44'02,2" com distância de 723,28 metros, até o Marco 12 de
coordenadas geográficas 22°16'15,051"8 e 49°22'10,991"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 308°36'46,7" com
distância de 26,37 metros, até o Ponto 5-B de coordenadas geográficas 22°16'14,523"8 e 49°22'11,717"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 38°06'29,4" com distância de 245,317
metros, até o Ponto 6 de coordenadas geográficas 22°16'08,194"8
e 49°22'06,50l"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 67°33'32,1" com distância de 137,94 metros, até o Marco 13 de
coordenadas geográficas 22°16'06,438"8 e 49°22'02,068"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 132°35'07,4" com
distância de 183,62 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas 22°16'10,430"8 e 49°21'57,299"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 71°17'18,5" com distância de 174,00
metros, até o Marco 15 de coordenadas geográficas
22°16'08,557"8 e 49°21'51,564"WGr.; daí, segue por uma linha
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reta com azimute de 26'02'33,8" com distância de 409,05 metros,
até o Ponto 13-A de coordenadas geográficas 22'15'56,546"S e
49'21'45,431"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 57'28'02,8" com distância de 42,48 metros, até o Ponto 13-B
de coordenadas geográficas 22'15'55,791"S e 49'21'44,189"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 70'10'31,6" com
distância de 231,15 metros, até o Ponto 15 de coordenadas geográficas 22'15'53,166"S e 49'21'36,624"WGr.; daí, segue confrontando com o Sítio Santa Rita com azimute de 78'29'44,0" com
distância de 259,74 metros, até o Marco 16 de coordenadas geográficas 22'15'51,392"S e 49'21'27,754"WGr.; daí, segue confrontando com o Sr. 'I'arcimo Pereira Barbosa com azimute de
12'26'04,1" com distância de 245,96 metros, até o Ponto 17-A de
coordenadas geográficas 22'15'43,565"S e 49'21 '25,995"WGr.;
daí, segue confrontando com o Sr. Isais Correia com azimute
de 32'18'16.2" com distância de 121,23 metros, até o Ponto 19-A
de coordenadas geográficas 22'15'40,211"S e 49'21'23,772"WGr.;
daí, segue confrontando com o Sr. Pedro Correia, com azimute
de 57'05'52,9" com distância de 45,71 metros, até o Ponto 19-B
de coordenadas geográficas 22'15'39,390"S e 49'21'22,441"WGr_;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 72'39'32,6" com
distância de 117,49 metros, até o Marco 17 de coordenadas geográficas 22'15'38,212"S e 49'21'18,537"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 16'15'30,1" com distância de 203,20
metros, até o Ponto 22-A de coordenadas geográficas
22'15'31,850"S e 49'21'16,624"WGr.; daí, segue confrontando
com o Sr. Valdi de Tal, com azimute de 357'08'51,3" com distância de 224,12 metros, até o Ponto 24-A de coordenadas geográficas 22'15'24,577"S e 49'21'17,099"WGr.; daí, segue confrontando com o Sr. Mauro Brasque, com azimute de 08'25'350"
com distância de 173,89 metros, até o Ponto 25-A de coordenadas geográficas 22'15'18,976"S e 49'21 '16,274"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 42'50'46,1" com distância de
287,79 metros, até o Ponto 27-A de coordenadas geográficas
22'15'12,047"S e 49'21'09,520"WGr.; daí, segue confrontando
com o Sr. Jarbas Pascoal, com azimute de 06'20'06,7" com distância de 279,58 metros, até o Ponto 29 de coordenadas geográficas 22'15'03,003"S e 49'21'08,548"WGr_; daí, segue por uma linha reta com azimute de 13'03'00,6" com distância de 120,67 metros, até o Ponto 30-A de coordenadas geográficas
22'14'59,172"S e 49'21'07,641"WGr.; daí, segue por uma linha
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reta com azimute de 22°14'11,9" com distância de 153,37 metros,
até o Ponto 32 de coordenadas geográficas 22°14'54,536"8 e
49°21 '05,668"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 42°26'39,4" com distância de 76,97 metros, até o Ponto 33 de
coordenadas geográficas 22°14'52,671"8 e 49°21'03,876"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 64°07'09,3" com
distância de 176,11 metros, até o Marco 18 de coordenadas geográficas 22°14'50,116"8 e 49°20'58,372"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 50°32'05,5" com distância de 91,17
metros, até o Ponto 36-A de coordenadas geográficas
22°14'48,207"8 e 49"20'55,936"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 15°56'40,8" com distância de 206,65 metros,
até o Ponto 38 de coordenadas geográficas 22°14'41,727"8 e
49°20'54,030"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 58°55'53,4" com distância de 210,05 metros, até o Ponto 40-B
de coordenadas geográficas 22°14'38,139"8 e 49°20'47,788"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 45°30'30,8" com
distância de 105,39 metros, até o Ponto 41-A de coordenadas
geográficas 22°14'35,711"8 e 49°20'45,191"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azímute de 26°55'04,3" com dístância de
235,44 metros, até o Marco 43 de coordenadas geográficas
22°14'28,849"8 e 49°20'41,549"WGr.; daí, segue confrontando
com o Sr. Domingos Branco com azimute de 89°06'55,6" com
distância de 160,91 metros, até o Marco 19 de coordenadas geográficas 22°14'28,711"8 e 49°20'35,932"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 21°06' 46,7" com distância de 819,64
metros, até o Marco 20 de coordenadas geográficas
22°14'03,748"8 e 49°20'25,915"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 26°17'36,4" com distância de 180,20 metros,
até o Ponto 200-A, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set.Jout. 1991.
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DECRETO N? 309, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administra tiva da área indígena Cuia, no Estado do
Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Cuia,
localizada no Município de Autazes, Estado do Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 1.322,3875ha (um mil, trezentos e vinte e
dois hectares, trinta e oito ares, e setenta e cinco centiares) e
perímetro de 16.712,219m (dezesseis mil, setecentos e doze metros e duzentos e dezenove milímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 4 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°29'10"8 e 59°12'20"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Cuia; segue por uma linha reta
com azimute de 142°17'01,8" e distãncia de 2.284,80 metros, até
o Marco 11 de coordenadas geográficas aproximadas 03°30'09"S
e 59°11'35"WGr. Leste: Daí, segue por uma linha reta com azimute de 186°46'03,6" e distância de 1.331,57 metros, até o Marco
12 de coordenadas geográficas aproximadas 03°30'52"8 e
5W11'40"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 164°51'36,7" e distância de 1.439,18 metros, até o Marco
13 de coordenadas geográficas aproximadas 03°31'37"8 e
59°11'28"WGr.; daí, segue por uma linha reta confrontando com
a área indígena Guapenu com azimute de 174°25'23,5" e distância de 1.437,94 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas aproximadas 03°32'23"8 e 59°11'23"WGr., localizado na
confrontação da área indígena Guapenu, São Félix e Recreio.
Sul: Daí, segue por uma linha reta confrontando com a área
indígena sae Félix e Recreio com azimute de 270°32'05,0" e disCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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tância de 2.083,67 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas 03°32'23"8 e 59°12'31"WGr.; dai, segue por
uma linha reta com azimute de 284°21'40,2" e distância de
282,34 metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas aproximadas 03°32'20"8 e 59°12'40"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 305°07'02,5" e distância de 182,53 metros,
até o Marco 9 de coordenadas geográficas aproximadas
03°32'17"8 e 59°12'44"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute de 316°06'05,2" e distância de 2.296,55 metros, até o
Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas 03°31'23"8 e
59 0 1 3 ' 3 6 " W G r . Oeste: Daí, segue por uma linha reta com azimute de 75°11 '09,2" e distância de 370,57 metros, até o Marco
7 de coordenadas geográficas aproximadas 03°31 '20"8 e
59°13'24"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
28°50'09,7" e distância de 529,41 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas aproximadas 03°31'05"8 e 59°13'16"WGr_;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 340°19'44,6" e distância de 187,93 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas 03°30'59"8 e 59°13'18"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 33°32'31,8" e distância de 56,73
metros, até o Ponto D-29 de coordenadas geográficas aproximadas 03°30'57"8 e 59°13'17"WGr.; localizado na confluência do
Igarapé Caranã no Igarapé Capim; daí, segue pelo Igarapé Capim no sentido jusante até a sua confluência com Igarapé Cuia;
segue pelo Igarapé Cuia no mesmo sentido até o Marco 4, início
da descrição deste perímetro.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N~ 310, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Paracuhuba, no Estado
do Amazonas.
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o PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § l?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí) da área indígena Paracuhuba, localizada no Município de Autazes, no Estado do
Amazonas, com a superfície de 927,5376ha (novecentos e vinte e
sete hectares, cinqüenta e três ares e setenta e seis centiares) e
perímetro de 12.709,69m (doze mil, setecentos e nove metros e
sessenta e nove centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 5 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°32'31"8 e 59°05'22"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé Paracuhuba; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 114°40'45,0" e distância de
500,62 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas aproximadas 03°32'38"8 e 59°05'08"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 67°08'51,8" e distância de 798,95 metros, até
o Marco 7 de coordenadas geográficas aproximadas 03°32'28"8
e 59°04'44"WGr., daí, segue por uma linha reta com azimute
de 96°35'22,3" e distância de 970,27 metros, até o Ponto D·21
de coordenadas geográficas aproximadas 03°32'31 "8 e
59°04'12"WGr., daí, segue por uma linha reta com azimute de
99°19'45,6" e distância de 466,83 metros, até o Ponto D·25 de
coordenadas geográficas 03°32'34"8 e 59°03'57"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 100°39'18,5" e distância de
513,98 metros, até o Ponto D·28 de coordenadas geográficas
aproximadas 03°32'37"8 e 59°03'41"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 102°48'04,2" e distância de 370,64 metros, até o Ponto D·31 de coordenadas geográficas aproximadas
03°32'40"8 e 59°03'29"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute de 104°59'00,0" e distância de 249,46 metros, até o Ponto D·33 de coordenadas geográficas aproximadas 03°32'42"8 e
59°03'22"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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109°49'27,2" e distância de 360,02 metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas 03°32'46"S e 59°03'11"WGr.
Leste: Daí, segue por uma linha reta com azimute de
186°18'28,9" e distância de 1.227,51 metros, até o Marco 9 de
coordenadas geográficas aproximadas 03°33'26"S e
59°03'15"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Queiroz; daí, segue pelo referido igarapé no sentido montante com
uma extensão de 960,17 metros, até o Marco 10 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°33'52"S e 59°03'21"WGr. Sul: Daí,
segue por uma linha reta com azimute de 275°32'08,9" e distância de 3.578,55 metros, até o Marco ll-A de coordenadas geográficas aproximadas 03°33'41"S e 59°05'17"WGr. Oeste: Daí, segue por uma linha reta confrontando com o Sr. Valberto Sampaio, com azimute de 336°04'34,0" e distância de 2.003,99 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas aproximadas
03°32'41"S e 59°05'43"WGr., localizado na margem esquerda do
Igarapé Paracuhuba; daí, segue pelo referido igarapé no sentido
montante com uma extensão de 708,71 metros, até o Marco 5,
inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 311, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Tíkune de Santo Antonio, no Estado do Amazonas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do índio (Funai) da área indígena
Tikuna de 8anto Antonio, localizada no Município de Benjamin Constant, no Estado do Amazonas, com superfície de
1.065,2723ha (um mil, sessenta e cinco hectares, vinte e sete ares
e vinte e três centiares) e perímetro de 15.045,27m (quinze mil,
quarenta e cinco metros e vinte e sete centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 12 de coordenadas
geográficas 04°22'40,843"8 e 69°59'50,622"WGr., segue por uma
linha reta com azimute e distância de 125°17'02,0" e 448,07 metros, até o Marco 13 de coordenadas geográficas 04°22'49,283"8
e 69°59'38,796"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 83°26'11,4" e 588,99 metros, até o Marco 1 de
coordenadas geográficas 04°22'47,118"8 e 69°59'19,799"WGr., localizado no baixio do Igarapé 8anta Rita; daí, segue por este,
com uma distância de 39,52 metros, até o Rio J avari, no
Ponto 8A-2 de coordenadas geográficas 04°22'45,888"8 e
69°59'19,418"WGr.; daí, segue por este, a jusante, com uma distância de 647,50 metros, até o Ponto 8A-3 de coordenadas geográficas 04°22'55,096"8 e 69°59'00,573"WGr., localizado em sua
margem direita. Leste: Do ponto antes descrito segue por uma
linha reta com azimute e distância de 212°10'03,9" e 27,19 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas 04°22'55,845"8 e
69°59'01,031"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 172°25'40,6" e 1.018,32 metros, até o Marco 3 de
coordenadas geográficas 04°23'28,724"8 e 69°58'56,781"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Botequim; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 114°08'24,1" e
842,03 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas
04°23'39,973"8 e 69°58'31,832"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 209°47'55,3" e 1.427,49 metros,
até o Marco 5 de coordenadas geográficas 04°24'20,277"8 e
69°58'54,873"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 272°45'04,4" e 646,10 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas 04°24'19,238"8 e 69°59'15,756"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Botequim; daí, segue por
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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este a montante, com uma distância de 2.771,86 metros, até
o Marco 7 de coordenadas geográficas 04°25'19,555"8 e
70000'02,365"WGr., localizado em sua margem esquerda e na
confrontação com o Projeto Fundiário Pedro Teixeira. Sul: Do
marco antes descrito segue por uma linha reta com azimute e
distância de 329°35'53,2" e 44,11 metros, até o Marco 534 de
coordenadas geográficas 04°25'18,315"8 e 70°00'03,051 "WGr.;
daí, segue por uma linha reta COm azimute e distância de
329°27'55,2" e 945,89 metros, até o Marco 533 de coordenadas
geográficas 04°24'51,758"8 e 700 0 0 ' 1 8 , 6 1 5 " W G r . ; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 329°25'20,2" e
211,49 metros, até o Marco 532 de coordenadas geográficas
04°24'45,826"8 e 70 0 0 0 ' 2 2 , 1 2 5 " W G r . ; dai, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 329°29'39,5" e 294,70 metros, até
o Marco 531 de coordenadas geográficas 04°24'37,553"8 e
70°00'26,931 "WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 329°16'27,9" e 451,56 metros, até o Marco 530 de
coordenadas geográficas 04°24'24,902"8 e 70 0 0 0 ' 3 4 , 4 0 8 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
329°21'14,6" e 252,72 metros, até o Marco 529 de coordenadas
geográficas 04°24'17,817"8 e 700 0 0 ' 3 8 , 6 0 4 " W G r . ; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 329°55'49,4" e
119,94 metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas
04°24'14,431"8 e 70 0 0 0 ' 4 0 , 5 1 2 " W G r . , localizado na margem direita do Igarapé Santo Antonio (do Marco 7 ao Marco 8, a área
indígena confronta com o Projeto Fundiário Pedro Teixeira).
Oeste: Do marco antes descrito, segue pelo Igarapé Santo Antonio, a jusante, com uma distância de 1.820,68 metros, até o
Marco 9 de coordenadas geográficas 04°23'25,444"8 e
70°00'15,411 "WGr., localizado em sua margem esquerda e na
confrontação com a Fazenda Irmãos Magalhães; dai, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 275°53'59,5 e 307,48
metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas
04°23'24,404"8 e 70 000'25,329"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 03°24'07,7" e 231,52 metros, até
o Ponto 8A-143 de coordenadas geográficas 04°23'16,880"8 e
70000'24,871"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 278°32'52,9" e 234,55 metros, até o Marco 11 de
coordenadas geográficas 04°23'15,731"8 e 70000'32,424"WGr.;
dai, segue por uma linha reta Com azimute e distância de
50°07'02,4" e 1.673,58 metros, até o Marco 12, inicial da descriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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ção deste perímetro. (Do Marco 9 ao Marco 11, a área indígena
confronta com a Fazenda Irmãos Magalhães).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
DECRETO N? 312, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação edminietretiva da área indígena São Marcos, no Estado

de Roraima,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do índio (Funaí) da área indígena São
Marcos, localizada no Município de Boa Vista, Estado de Roraima, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfície de 654.nO,0998ha (seiscentos e cínqüenta e quatro mil e cento e dez hectares, nove ares e noventa
e oito centiares) e perímetro de 648.926,30m (seiscentos e quarenta oito mil e novecentos e vinte e seis metros e trinta
centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: desenvolve-se a partir da confluência (barra)
do Rio Tacutu com o Rio Uraricoera, local este onde foi determinado o Meridiano Verdadeiro e implantado o Marco Zero (O),
sendo este de cimento. Segue daí pela margem direita do Rio
Tacutú acima até sua confluência com o Rio Surumú, onde foi
colocado o Marco 1 de cimento, numa extensão de 52.396,87 metros. Segue do Marco 1 pelo Rio Surumú acima até sua conCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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fluência com o Rio Míang, onde foi colocado o Marco 2 de cio
mento, numa extensão de 179.831,24m. Segue o Marco 2 pelo
Rio Miang acima até sua cabeceira onde foi cravado o Marco de
cimento 3, numa extensão de 87.475,85 metros. Segue do Marco
3 pela divisa Brasil-Venezuela numa extensão de 3.211,46m, até
o Marco 4 localizado à margem direita da BR-174 e na divisa
Brasil-Venezuela. Segue do Marco 4 por uma linha reta com o
rumo de 07°00'13"SE e com 1.334,65m até o Marco 5; Segue daí
com o rumo de 63°24'OO"SW e com 1.755m até o Marco 6. Segue
do Marco 6 com o rumo de 26°01 '30"NW e com 3.912,58m até o
Marco 7, segue daí com o rumo de 63°35'58"NE e com
1.488,84m até o Marco 8, localizado na divisa Brasil-Venezuela.
Do Marco 4 ao Marco 8 divide com uma Área do Exército. Segue do Marco 8 pela divisa Brasil-Venezuela até o Marco 9, numa extensão de 57.454,76m. Segue do Marco 9, por uma linha reta e seca com a distância e rumo de 68°13'36"SE e
21.365,85m, o Marco 10 está localizado na cabeceira do Rio Parimé, Segue do Marco 10 pelo Rio Parimé abaixo, pela sua margem esquerda até sua confluência com o Rio Uraricoera, numa
extensão de 191.971,58m, onde se localiza o Marco 11. Segue
do Marco 11 pelo Rio Uraricoera abaixo até sua confluência com
o Rio Tucutú, numa extensão de 46.727,62m, até o Marco Zero
(O), marco inicial.
Art. 3? Fica excluída da terra indígena, a área de terras
descrita no art. I?, parágrafo único, do Decreto n? 84.828, de 23
de junho de 1980, que dispõe sobre a intervenção destinada à
instalação do Pelotão de Fronteira pelo Ministério do Exército.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103° da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 313, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Lagoa Comprida, no
Estado do Maranhão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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o PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1~, da Lei n~ 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1~ Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Lagoa
Comprida, localizada no Município de Barra do Corda, Estado
do Maranhão, com superfície de 13.198,2651ha (treze mil, cento e
noventa e oito hectares vinte e seis ares e cinqüenta e um centiares) e perímetro de 48.334m (quarenta e oito mil, trezentos e
trinta e quatro metros).
Art. 2~ A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: O perímetro demarcado desenvolvese a partir do Marco 11 de coordenadas geográficas aproximadas 05°16'55,2'8 e 45°46'36,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado 94°11'35,6" distância aproximada de
3.630,00m, até o Marco 12 de coordenadas geográficas aproximadas 05°17'04,0"8 e 45°44'38,9"WGr.; daí, segue por uma linha
reta de azimute aproximado 44°41 '35,5" com distância aproximada de 290,00m, até o Ponto 1 de coordenadas geográficas
aproximadas 05°16'57,3"8 e 45°44'32,2"WGr.; daí segue por uma
linha reta de azimute aproximado de 15°11 '35,2" com distância
aproximada de 315,00m, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas aproximadas 05°16'47,4"8 e 45°44'29,6"WGr.; daí, segue por
uma linha reta de azimute aproximado 19°41 '35,7" com uma distância aproximada de 1.025,00m, até o Marco 13 de coordenadas
aproximadas 05°16'16,0"8 e 45°44'18,3"WGr.; daí, segue por
uma linha reta de azimute aproximado 77°41 '35,5 com uma distância aproximada de 465,00m, até o Ponto 3 de coordenadas
geográficas aproximadas 05°16'12,7"8 e 45°44'03,5"WGr.; daí,
segue por luma linha reta de azimute aproximado 01°41'35,7"
com distância aproximada de 720,00m, até o Ponto 4 de coordenadas geográficas aproximadas 05°15'49,3"8 e 45°44'02,8"WGr.;
daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.

21°11'34,5" com distância aproximada de 100,00m, até o Ponto 5
de coordenadas geográficas aproximadas 05°15'46,3"8 e
45°44'01,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado 95°41'35,6" COm uma distância aproximada de
1.595,OOm, até o Ponto 6 de coordenadas geográficas aproximadas 05°15'51,5"8 e 45°43'10,1"WGr.; daí, segue por uma linha
reta de azimute aproximado 110°11'36,0" com uma distância
aproximada de 265,00m, até o Ponto 7 de coordenadas geográficas aproximadas 05°15'54,5"8 e 45°43'02,0"WGr.; daí, segue por
uma linha reta de azimute aproximado 106°41'35,6" com distância aproximada de 1.165,00m, até o Ponto 8 de coordenadas
aproximadas 05°16'05,4"8 e 45°42'25,8"WGr.; daí, segue por
uma linha reta de azimute aproximado 114°41'35,6" com distância aproximada de 515,OOm, até o Ponto 9 de coordenadas geográficas aproximadas 05°16'12,4"8 e 45°42'10,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado 108°06'35,7" com
uma distância aproximada de 265,OOm, até o Ponto 10 de coordenadas geográficas aproximadas 05°16'15,1"8 e 45°42'02,4"WGr.;
dai, segue por uma linha reta de azimute aproximado
87°36'34,8" com uma distância aproximada de 75,OOm, até o
Ponto 11 de coordenadas geográficas aproximadas 05°16'15,0"8
e 45°42'OO,0"WGr.; segue por uma linha reta de azimute aproximado 133°36'33,9" com uma distância de 100,00m, até o Ponto
12 de coordenadas geográficas aproximadas 05°16'17,3"8 e
45°41'57,6"WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado 115°06'36,1" com uma distância aproximada de 235,OOm,
até o Ponto 13 de coordenadas aproximadas 05°16'20,5"8 e
45°41 '50, 7"WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado 120°06'35,7" com uma distância aproximada de 195,OOm,
até o Ponto 14 de coordenadas geográficas aproximadas
05°16'23,7"8 e 45°41'45,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta
de azimute aproximado 132°06'35,8" com uma distância aproximada de 247,00m, até o Ponto 15 de coordenadas geográficas
aproximadas 05°16'29,1"8 e 45°41'13,9"WGr.; daí, segue por
uma linha reta de azimute aproximado 139°36'35,6" com uma
distância aproximada de 1.115,OOm, até o Ponto 16 de coordenadas geográficas aproximadas 05°16'56,8"8 e 45°41'15,8"WGr.;
daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado 13°06'33,6"
com distância aproximada de 76,OOm, até o Ponto 17 de coordenadas geográficas aproximadas 05°16'58,8"8 e 45°41'14,4"WGr.;
daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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141°06'35,6" com distância aproximada de l.705,00m, até o
Marco 14 de coordenadas geográficas aproximadas 05°17'42,0"8
e 45°40'39,6"WGr.; Sudeste: Do Ponto 14 segue por uma linha
reta de azimute aproximado 231°06'35,6" com uma distância
aproximada de l.OOO,OOm, até o Marco 15 de coordenadas geográficas aproximadas 05°18'02,4"8 e 45°41 '05,0"WGr., daí, segue
por uma linha reta de azimute aproximado 141°06'35,6" com
uma distância aproximada de l.500,00m, até o Marco 16 de
coordenadas
geográficas
aproximadas
05°18'49,5"8
e
45°40'34,4"WGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado de 231°06'35,5" com distância aproximada de
l.OOO,OOm, até o Marco 17 de coordenadas aproximadas
05°19'00,9"8 e 45°40'59,7"WGr.; daí, segur por uma linha reta de
azimute aproximado 141°06'35,6" com uma distância aproximada de 2.450,00m, até o Marco 13 de coordenadas geográficas
aproximadas 05°20'03,1"8 e 45°40'09,8"WGr.; daí segue por uma
reta de azimute aproximado 231°06'35,6" com distância aproximada de 2.050,00m, até o Marco 19 de coordenadas geográficas
aproximadas 05°20'44,9"8 e 45°41'ü1,7"WGr.; daí, segue por uma
linha reta de azimute aproximado 136°49'25,3" com distância
aproximada de 351,09m, até o Ponto 18 de coordenadas geográficas aproximadas 05°20'53,3"8 e 45°40'53,9"WGr.; daí, segue por
uma linha reta de azimute aproximado 228°40'25,11" com dístância aproximada de 8.641,35m, até o Marco 7 de coordenadas
geográficas aproximadas 05°23'58,8"8 e 45°44'25,OWGr. Sudoeste: Do Marco 7 segue por uma linha reta de azimute aproximado
322°11 '35,6" com distância aproximada de 12.475,00m, até o
Marco 10 de coordenadas geográficas aproximadas 05°18'37,6"8
e 45°48'33,OWGr.; daí, segue por uma linha reta de azimute aproximado 48°41 '35,6" com uma distância aproximada de
4.770,00m, até o Marco 11 ponto inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETO N? 314, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Icetu, no Estado de São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Icatu,
Município de Braúna, Estado de São Paulo, caracterizada como
de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície
de 300,9625ha (trezentos hectares, noventa e seis ares e vinte e
cinco centiares) e perímetro de 7.901,79m (sete mil, novecentos e
um metros e setenta e nove centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas aproximadas 21°33'34,5"S e 50 0 1 9 ' 3 6 , l " W G r . , localizado no bordo direito de um caminho e na confrontação da propriedade do Sr. Ubirajara, segue pelo citado caminho na direção
da estrada municipal que dá acesso às Cidades de Braúna
e Luisiana, com uma distância de 2.253,93 metros, até o Ponto 8 de coordenadas geográficas aproximadas 21°33'12,4"S e
500 1 8 ' 2 8 , 3 " W G r .. Leste: Do ponto antes descrito, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 188°19'15,9" e 32,56 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas
21°33'13,5"S e 50 0 1 8 ' 2 8 , 5 " W G r . , localizado no bordo direito da
estrada municipal que liga Braúna/Luisiana; daí, segue pela citada estrada sentido Luisiana, com uma distância de 2.506,09
metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas
21°34'34,6"S e 500 1 8 ' 2 0 , 4 " W G r . , localizado na cerca de divisa da
propriedade do Sr. Luis Ramos (Faz. Fazendinha). Sul: Do marco antes descrito segue pela citada cerca de divisa, confrontando com a propriedade do Sr. Luis Ramos (Faz. Fazendinha),
com azimute e distância de 267°56'53,0" e 530,05 metros, até o
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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Marco 4 de coordenadas geográficas aproximadas 21°34'35,3"S e
58°18'38,7"WGr., daí, segue pela citada cerca de divisa, com os
seguintes azimutes e distâncias de 267°04'33,0" e 59,21 metros e
318°15'22,8" e 41,15 metros, até o Ponto 15/A de coordenadas
geográficas aproximadas 21°34'34,4"S e 500 1 8 ' 4 1 , 8 " W G r . , localizado na margem esquerda do Córrego Icatu. Oeste: Do ponto
antes descrito, segue pelo Córrego Icatu a montante, com uma
distância de 1.242,60 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas 21°34'04,3"S e 50 019'08,8"WGr., localizado na cerca de divisa da propriedade do Sr. Ubirajara: daí, segue pela citada cerca de divisa, confrontando com a propriedade
do Sr. Ubirajara, com os seguintes azimutes e distâncias:
332°31'37,2" e 91,51 metros; 342°21'22,8" e 48,31 metros;
325°51'10,8" e 52,11 metros; 326°49'35,9" e 28,96 metros;
318°30'56,9" e 55,12 metros; 336°27'00,5" e 68,72 metros;
331"09'46,7" e 71,33 metros; 323°31'00,6" e 76,19 metros;
316°35'22,0" e 31,90 metros; 311°21'31,9 e 29,18 metros;
306°47'36,6" e 23,80 metros; 295°25'35,1" e 43,75 metros;
321°08'02,3" e 62,55 metros; 312°30'47,2" e 29,64 metros;
313°22'07,0" e 71,15 metros; 290°17'06,5" e 45,36 metros;
329°43'38,7" e 84,32 metros; 288°45'33,1" e 17,19 metros;
315°49'05,7" e 17,00 metros e 313°33'02,0" e 288,11 metros, até o
Marco 1, início da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 315, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Toldo Cblmbengue, no
Estado de Santa Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5. t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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DECRETA
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí) da área indígena Toldo Chimbangue, localizada no Município de Chapecó, no Estado de Santa Catarina, com superfície de 988,6625ha (novecentos
e oitenta e oito hectares, sessenta e seis ares e vinte e cinco centiares] e perímetro de 18.016,98m (dezoito mil, dezesseis metros
e noventa e oito centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto
tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto 1.1
de coordenadas geográficas aproximadas 27°08'34,8470"8 e
52°32'14,3789"WGr.; situado na margem esquerda do Lajeado
Lambedor, daí, segue com azimute de 98°21'57,17" e distância
de 687,14 metros, até o Ponto 2.2 de coordenadas geográficas
aproximadas 27°08'38,3565"8 e 52°31'49,7579"WGr.; daí segue com azimute de 11"04'33,91" e distância de 263,80 metros
até o Ponto 3 de coordenadas geográficas aproximadas
27°08'30,9942"8 e 52°31'48,0031"WGr.; daí, segue com azimute
de 91"00'49,48" e distância de 2065,87 metros até o Ponto 4
de coordenadas geográficas aproximadas 27°08'32,9969"8 e
52°30'32,9900"WGr.; situado na margem direita do Rio Irani.
Leste: Do ponto antes descrito, segue pela mesma margem direita do Rio Irani, a jusante, numa distância aproximada de
8.300,00 metros, até o Ponto 5 de coordenadas geográficas aproximadas 27°10'54,9932"8 e 52°31 '28,0141"WGr., situado na barra
do Lajeado Lambedor. Daí, segue pela margem esquerda do referido Lajeado, a montante, numa distância aproximada de
6.700,00 metros até o Ponto 1.1 início desta descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331
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DECRETO N? 316, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa. da área indígena Kevepó, no Estado do
Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Kayapó, localizada no Município de São Félix do Xingu, Estado
do Pará, com superfície de 3.284.004,9719ha (três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e auatro hectares, noventa e sete
ares e dezenove centiares) e perímetro de 972.065,595m (novecentos e setenta e dois mil e sessenta e cinco metros e quinhentos e
noventa e cinco milímetros), caracterizada como de ocupação
tradicional e permanente indígena.
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: O perímetro da área indígena Kayapó
desenvolve-se a partir do Marco MC-l=SAT-1 de coordenadas
geográficas 07°14'52,38"S e 53°06'15,81"WGr.; situado na margem esquerda de um igarapé sem denominação, afluente da
margem direita do Rio Porto Seguro; segue pelo igarapé sem denominação, a jusante, até a confluência com o Rio Porto Seguro; segue pelo referido rio, a jusante, até a confluência com o
Rio Xingu, onde se localiza o Marco MC-2 de coordenadas geográficas 07°12'25,51"S e 52°35'05,87"WGr.; situado na margem
esquerda do citado rio, com uma extensão de 88.000,00 metros;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 55°32'43" e a distância de 4.760,00 metros, cruza o Rio Xingu até o Marco
MC-3=SAT-3 de coordenadas geográficas 07°lO'56,43"S e
52°33'03,05"WGr.; situado na confluência do Igarapé do Pajau
com o Rio Xingu; daí, segue por uma linha reta com azimute de
74°30'09" e a distância de 1.939,87 metros, até o Marco MA-3-1
de coordenadas geográficas 07°10'39,77"S e 52°32'02,06"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 74°47'41" e a dísCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set.Jout. 1991.
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tância de 2.234,25 metros, até o Marco MA-3-2 de coordenadas
geográficas 07°10'20,93"8 e 52°30'51,72"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 74°41'26" e a distância de
1.826,14 metros, até o Marco MA-3-3 de coordenadas geográficas
07°10'05,42"8 e 52°29'54,26"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 74°32'29" e a distância de 1.999,99 metros, até o
Marco MA-3-4 de coordenadas geográficas 07°09'48,26"8 e
52°28'51,38"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
74°28'57" e a distância de 1.999,17 metros, até o Marco MA-3-5
de coordenadas geográficas 07°09'31,05"8 e 52°27'48,53"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 74°29'24" e a distância de 2.009,30 metros, até o Marco MA-3-6 de coordenadas
geográficas 07°09'13,76"8 e 52°26'45,37"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 74°34'25" e a distância de
1.999,99 metros, até o Marco MA-3-7 de coordenadas geográficas
07°08'56,64"8 e 52°25'42,48"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 74°33'03" e a distância de 1.303,96 metros, até o
Marco MA-3-8 de coordenadas geográficas 07°08'45,46"8 e
52°25'Ol,48"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
74°37'29" e a distância de 2.693,05 metros, até o Marco MA-3-9
de coordenadas geográficas 07°08'22,47"8 e 52°23'36,77"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 75°17'25" e a distância de 1.953,90 metros, até o Marco MA-3-10 de coordenadas
geográficas 07°08'06,50"8 e 52°22'35,13"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 75°13'16" e a distância de
2.052,44 metros. até o Marco MA-3-H de coordenadas geográficas 07°07'49,65"8 e 52°21'30,40"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 75°10'56" e a distância de 1.828,99 metros,
até o Marco MA-3-12 de coordenadas geográficas 07°07'34,59"8
e 52°20'32,72"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 75°07'08" e a distância de 1.898,33 metros, até o Marco MA-3-13 de coordenadas geográficas 07°07'18,89"8 e
52°19'32,88"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
75°07'23" e a distância de 2.066,13 metros, até o Marco MA-3-14
de coordenadas geográficas 07°07'01,81"8 e 52°18'27,74"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 75°09'51" e a dístância de 2.030,57 metros, até o Marco MA-3-15 de coordenadas
geográficas 07°06'45,06"8 e 52°17'23,72"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 76°00'03" e a distância de
2.169,89 metros, até o Marco MA-3-16 de coordenadas geográficas 07°06'28,16"8 e 52°16'15,05"WGr.; daí, segue por uma linha
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331·2791. set./out. 1991.
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reta com azimute de 76°05'20" e a distância de 1.882,44 metros,
até o Marco MA-3-17 de coordenadas geográficas 07°06'13,59"8
e 52°15'15,45"WGr.; daí, segue por urna linha reta com azimute
de 76°03'28" e a distância de 2.002,46 metros, até o Marco MA-3-18 de coordenadas geográficas 07°05'58,05"8 e
52°14'12,07"WGr.; daí, segue por urna linha reta com azimute de
75°58'42" e a distância de 2.063,23 metros, até o Marco MA-3-19
de coordenadas geográficas 07°05'41,94"8 e 52°13'06,78"WGr.;
daí, segue por urna linha reta com azimute de 75°56'52" e a distância de 2.058,50 metros, até o Marco MA-3-20 de coordenadas
geográficas 07°05'25,84"8 e 52°12'01,66"WGr.; daí, segue por
urna linha reta com azimute de 75°56'15" e a distância de
1.958,04 metros, até o Marco MA-3-21 de coordenadas geográficas 07°05'10,51"8 e 52°10'59,71"WGr.; daí, segue por urna linha
reta com azimute de 75°27'48" e a distância de 2.107,19 metros,
até o Marco MA-3-22 de coordenadas geográficas 07°04'53,46"8
e 52°09'53,19"WGr.; daí, segue por urna linha reta com azimute
de 75°20'14" e a distância de 490,86 metros, até o Marco MA-3A=8AT-03-A de coordenadas geográficas 07°04'49,45"8 e
52°09'37,70"WGr.; situado na margem direita (40m) do Igarapé
São Francisco; daí, segue por urna linha reta com azimute de
75°57'57" e a distância de 1.956,16 metros, até o Marco MA-3-23
de coordenadas geográficas 07°04'34,16"8 e 52°08'35,81"WGr.;
daí, segue por urna linha reta com azimute de 75°56'52" e a distância de 1.870,80 metros, até o Marco MA-3-24 de coordenadas
geográficas 07°04'19,51"8 e 52°07'36,62"WGr.; daí, segue por
urna linha reta com azimute de 75°55'35" e a distância de
2.052,21 metros, até o Marco MA-3-25 de coordenadas geográficas 07°04'03,42"8 e 52°06'31,71"WGr.; daí, segue por urna linha
reta com azimute de 75°08'05" e a distância de 1.988,34 metros,
até o Marco MA-3-26 de coordenadas geográficas 07°03'46,96"8
e 52°05'29,03"WGr.; daí, segue por urna linha reta com azimute
de 74°56'06" e a distância de 2.822,08 metros, até o Marco MA-3-27 de coordenadas geográficas 07°03'23,28"8 e
52°104'00,16"WGr.; daí, segue por urna linha reta com azimute
de 74°56'13" e a distância de 1.193,42 metros, até o Marco
MA-3-28 de coordenadas geográficas 07°03'13,27"8 e
52°03'22,58"WGr.; daí, segue por urna linha reta com azimute de
74°55'14" e a distância de 2.127,56 metros, até o Marco MA-3-29
de coordenadas geográficas 07°02'55,40"8 e 52°02'15,59"WGr.;
daí, segue por urna linha reta com azimute de 74°55'07" e a disCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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tância de 1.816,62 metros, até o Marco MA-3-30 de coordenadas
geográficas 07°02'40,13"8 e 52°0l'18,38"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azímute de 74°54'37" e a distância de
2.196,63 metros, até o Marco MA-3-31 de coordenadas geográficas 07°02'21,66"8 e 52°00'09,22"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 74°54'27" e a distância de 1.922,16 metros,
até o Marco MA-3-32 de coordenadas geográficas 07°02'05,50"8
e 51°59'08,70"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 74°53'47" e a distância de 2.045,79 metros, até o Marco MA-333 de coordenadas geográficas 07°01'48,27"8 e
51°58'04,30"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
74°52'40" e a distância de 2.023,68 metros, até o Marco MA-3-34
de coordenadas geográficas 07°01'31,21"8 e 51°57'00,59"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute plano de 74°49'47" e
a distância de 1.837,57 metros, até o Marco MA-3-35 de coordenadas geográficas 07°01'15,67"8 e 51°56'02,76"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 74°48'38" e a distância de
2.134,50 metros, até o Marco MA-3-36 de coordenadas geográficas 07°00'57,59"8 e 51°54'55,59"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 74°48'06"e a distância de 2.114,73 metros,
até o Marco MA-3-37 de coordenadas geográficas 07°00'39;67"8
e 51°53'49,04"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de 74°46'34" e a distância de 1.982,05 metros, até o Marco MA-3-38 de coordenadas geográficas 07°00'22,84"8 e
51°52'46,68"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
74°45'44" e a distância de 1.909,10 metros, até o Marco MA-3-39
de coordenadas geográficas 07°00'06,61"8 e 51°51'46,62"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azímute de 74°44'11" e a distância de 1.983,06 metros, até o Marco MA-3-40 de coordenadas
geográficas 06°59'49,73"8 e 51050'44,24"WGr_; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 74°43'23" e a distância de
2.036,11 metros, até o Marco MA-3-41 de coordenadas geográficas 06°59'32,37"8 e 51°49'40,20"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 74°43'08" e a distância de 2.055,44 metros,
até o Marco MA-3-42 de coordenadas geográficas 06°59'14,85"8
e 51°48'35,55"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 74°43'10" e a distância de 2.097,99 metros, até o Marco
MA-3-43 de coordenadas geográficas 06°58'56,95"8
e 51°47'29,57"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute de 74°43'10" e a distância de 1.699,13 metros,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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até o Marco MA-3-44 de coordenadas geográficas 06°58'42,46"8
e 51°46'36,13"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 74°41 '22" e a distância de 2.071,45 metros, até o Marco MA-345 de coordenadas geográficas 06.58'24,76"8 e 51°45'30,99"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute plano de 74°57'22" e
distância de 2.062,59 metros, até o Marco MC-4-8AT-4 de coordenadas geográficas 06°58'07,43"8 e 51°44'26,05"WGr., situado
a 160 metros da confluência do Igarapé Santo Antônio com o
Rio Fresco; segue pelo Rio Fresco, a montante, com uma extensão de 9.000,00 metros, até o Marco MC-5 de coordenadas geográficas 07°01'23,32"8 e 51°40'55,82"WGr., situado na confluência com o Rio Branco; daí, segue pelo citado rio, a montante, com uma extensão de 114.750,00 metros, até o Marco
MA-6=8AT-6 de coordenadas geográficas 07°03'52,00"8 e
50 0 5 0 ' 1 9 , 2 6 " W G r . , situado na confluência do Rio Branco com
um igarapé sem denominação. Leste: Daí, segue por uma linha
reta com azimute de 176°04'24" e a distância de 248,33 metros,
até o Marco MA-6-1 de coordenadas geográficas 07°04'00,08"8 e
50 0 5 0 ' 1 8 , 7 0 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de
178°44'14" e a distância de 1.138,45 metros, até o Marco MA'6-2
de coordenadas geográficas 07°04'37,15"8 e 50 050'17,87"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 181°05'48" e a distância de 2.104,73 metros, até o Marco MA-6-3 de coordenadas
geográficas 07°05'45,68"8 e 50 050'19,16"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 180°01'14" e a distância de
1.944,61 metros, até o Marco MA-6-4- de coordenadas geográficas 07°06'49,00"8 e 50 050'19,16"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 180°29'12" e a distância de 2.796,24 metros,
até o Marco MA-6-5 de coordenadas geográficas 07°08'20,06"8 e
500 5 0 ' 1 9 , 9 0 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de
180°25'12" e a distância de 2.251,07 metros, até o Marco MA-6-6
de coordenadas geográficas 07009'33,36"8 e 50 050'20,42"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 180°23'03" e a distância de 2.086,39 metros, até o Marco MA-6-7 de coordenadas
geográficas 07°10'41,31"8 e 50 050'20,85"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 180°17'10" e a distância de
1.957,46 metros, até o Marco MA-6-8 de coordenadas geográficas
07°11'45,05"8 e 500 5 0 ' 2 1 , 1 5 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 180°06'59" e a distância de 1.830,05 metros, até
o Marco MA-6-9 de coordenadas geográficas 07°12'44,65"8 e
50 050'21,25"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, -Brasflia, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.

te de 180°05'57" e a distância de 2.059,77 metros, até o Marco MA-6-10 de coordenadas geográficas 07°13'51,72"8 e
50050'21,34"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 180°07'13" e a distância de 2.025,61 metros, até o Marco MA-6-11 de coordenadas geográficas 07°14'57,69"8 e
50050'21,45"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
180°08'47" e a distância de 2.018,34 metros, até o Marco MA-6-12 de coordenadas geográficas 07°16'03,41"8 e
50 050'21,60"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
180°11'01" e a distância de 2.079,06 metros, até o Marco MA-6-13 de coordenadas geográficas 07°17'11,12"8 e
50 050'21,79"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
180°13'34" e a distância de 2.021,85 metros, até o Marco MA-6-14 de coordenadas geográficas 07°18'16,95"8 e
50050'22,03"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
179°48'13" e a distância de 1.975,36 metros, até o Marco MA-7
de coordenadas geográficas 07°19'21,28"8 e 50050'21,78"WGr.;
situado a 28 metros da margem direita do Rio Juari; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 204°58'45" e a distância de
2.029,56 metros, até o Marco MA-7-1 de coordenadas geográficas
07°20'21,20"8 e 50050'49,72"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 205°06'19" e a distância de 2.005,31 metros, até
o Marco MA-7-2 de coordenadas geográficas 07°21'20,34"8 e
50 051'17,45"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
205°05' 44" e a distância de 1.991,42 metros, até o Marco MA-7-3
de coordenadas geográficas 07°22'19,08"8 e 50051'44,98"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 205°07'40" e a distância de 2.004,39 metros, até o Marco MA-7-4- de coordenadas
geográficas 07°23'18,19"8 e 50052'12,73"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 205°07'03" e a distância de
1.905,06 metros, até o Marco MA-7-5 de coordenadas geográficas
07°24'14,36"8 e 50052'39,09"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 205°06'52" e a distância de 1.937,31 metros,
até o Marco MA-8=8AT-8 de coordenadas geográficas
07°25'11,49"8 e 50'53'05,90"WGr., situado a 17 metros da margem direita do Rio 'I'rairão, em frente a confluência de um igarapé sem denominação, afluente de sua margem esquerda; daí,
segue por uma linha reta Com azimute de 243°07'16" e a distância de 2.483,91 metros, até o Marco MA-8-1 de coordenadas geográficas 07°25'48,08"8 e 50'54'18,17"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 242°39'13" e a distância de 2.032,55
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331
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metros, até o Marco MA-8-2 de coordenadas geográficas
07°26'18,50"8 e 50 0 5 5 ' 1 7 , 0 7 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 242°47'28" e a distância dê 2.130,70 metros, até
o Marco MA-8-3 de coordenadas geográficas 07°26'50,23"8 e
500 5 6 ' 1 8 , 8 8 " W G r , ; daí, segue por uma linha reta com azimute de
242°56'19"e a distância de 2.023,99 metros, até o Marco MA-8-4
de coordenadas geográficas 07°27'20,22"8 e 50 057'17,69"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 243°15'04"e a distância de 668,70 metros, até o Marco MA-9 de coordenadas geográficas 07"27'30,03"8 e 50°57'37,17" WGr.; situado a 50 metros
da margem direita do Córrego da Mata; daí, segue por uma
linha reta com azimute de 178°39'55" e a distância de 2.488,86
metros, até o Marco MA-9-1 de coordenadas geográficas
07°28'51,06"8 e 50057'35,27"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 178°33'10" e a distância de 2.082,35 metros, até
o Marco MA-9-2 de coordenadas geográficas 07°29'58,84"8 e
50 057'33,55"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
178°26'15" e a distância de 1.358,08 metros, até o Marco MA-9-3
de coordenadas geográficas 07"30'43,05" 8 e 50057'32,33"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 178°23'28" e a distância de 1.998,73 metros, até o Marco MA-9-4 de coordenadas
geográficas 07°31'48,12"8 e 50057'30,50"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 178°19'38" e a distância de
2.318,33 metros, até o Marco MA-9-5 de coordenadas geográficas
07°33'03,58"8 e 50 0 5 7 ' 2 8 , 2 8 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 178°20'18" e a distância de 1.771,84 metros, até
o Marco MA-9-6 de coordenadas geográficas 07°34'01,25"8 e
50 0 5 7 ' 2 6 , 6 0 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de
177°41'32" e a distância de 1.631,04 metros, até o Marco MA-9-7
de coordenadas geográficas 07°34'54,32"8 e 500 5 7 ' 2 4 , 4 5 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 177°36'01" e a distância de 904,64 metros, até o Marco MA-10=8AT-10 de coordenadas geográficas 07°35'23,76"8 e 50057'23,21"WGr.; situado a
15 metros da margem direita e próximo à Cabeceira do Ribeirão
Encosta; daí, segue por uma linha reta com azimute de
134°48'10" e a distância de 1.472,93 metros, até o Marco MA-101 de coordenadas geográficas 07°35'57,55"8 e 50056'49,10"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 134°50'11" e a distância de 1.985,55 metros, até o Marco MA-10-2 de coordenadas
geográficas 07°36'43,13"8 e 50 056'03,14"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 134°52'12" e a distância de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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2.089,82 metros, até o Marco MA-10-3 de coordenadas geográficas 07°37'31,14"8 e 500 5 5 ' 1 4 , 7 9 " W G r . ; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 134°54'11" e a distância de 1.406,94 metros,
até o Marco MA-10-4 de coordenadas geográficas 07°38'03,47"8
e 50 054'42,26"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 134°52'52" e a distância de 2.451,39 metros, até o
Marco MA-10-5 de coorenadas geográficas 07°38'59,79"8 e
50 053'45,55"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
134°52'50" e a distância de 1.338,76 metros, até o Marco MA-106 de coordenadas geográficas 07°39'30,55"8 e 500 5 3 ' 1 4 , 5 8 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 134°54'08" e a distância de 2.422,54 metros, até o Marco MA-10-7 de coordenadas
geográficas 07°40'26,22"8 e 50 052'18,55"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 134°56'06" e a distância de
2.004,60 metros, até o Marco MA-10-8 de coordenadas geográficas 07°41'12,31"8 e 50 0 5 1 ' 3 2 , 2 1 " W G r . ; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 134°58'37" e a distância de 2.119,56 metros,
até o Marco MA-10·9 de coordenadas geográficas 07°42'01,08"8
e 50050'43,25"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 134°58'54" e a distância de 1.933,34 metros, até o
Marco MO-lI de coordenadas geográficas 07°42'45,56"8 e
500 4 9 ' 5 8 , 5 9 " W G r . ; situado no limite oeste da fazenda Primavera, coincidente com o Marco M-2 da citada fazenda; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 195°37'44" e a distância de
1.920,98 metros, até o Marco MA-ll-1 de coordenadas geográficas 07°43'45,82"8 e 500 5 0 ' 1 5 , 4 7 " W G r . ; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 198°18'57" e a distância de 2.017,19 metros,
até o Marco MA-11-2 de coordenadas geográficas 07°44'48,19"8
e 50 0 5 0 ' 3 6 , 1 4 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de 202°52'41" e a distância de 2.019,22 metros, até o
Marco MA-11-3 de coordenadas geográficas 07°45'48,77"8 e
50051'01,74"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de
202°38'54" e a distância de 1.902,54 metros, até o Marco MA-114 de coordenadas geográficas 07°46'45,96"8 e 500 5 1 ' 2 5 , 6 5 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 201°47'17" e a distância de 1.797,21 metros, até o Marco MA'12 de coordenadas
geográficas 07°47'40,31"8 e 50 0 5 1 ' 4 7 , 4 1 " W G r . , situado à margem
direita de um igarapé sem denominação e a 35 metros da margem e próximo da sua cabeceira; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 267°11'02" e a distância de 2.042,29 metros, até
o Marco MA-12-1 de coordenadas geográficas 07°47'43,60"8 e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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50 052'54,01"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
267°10'44" e a distância de 1.534,57 metros, até o Marco MA-13
de coordenadas geográficas 07°47'46,07"8 50053'44,06"WGr., situado a 10 metros do fundo do Córrego São Sílvio, nas proximidades de sua cabeceira; dai, segue por uma linha reta com azimute de 160°11'04" e a distância de 2.152,37 metros, até o
Marco MA-13-1 de coordenadas geográficas 07°48'52,00"8 e
50°53'20,21 "WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
160°33'12" e a distância de 399,00 metros, até o Marco MC14=8AT-14 de coordenadas geográficas 07°49'04,26"8 e
500 5 3 ' 1 5 , 8 7 " W G r . , situado a 1,00 metro da margem direita e a
22 metros da nascente da Grota da Cobra; daí, segue por uma linha reta com azimute de 180°37'32" e a distância de 1.182,62 metros, até o Marco MA-14-1 de coordenadas geográficas
07°49'42,76"8 e 50'53'16,29"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 180'26'35" e a distância de 2.040,40 metros, até
o Marco MA-14-2 de coordenadas geográficas 07°50'49,21"8 e
500 5 3 ' 1 6 , 7 8 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de
180°13'36," e a distância de 1.878,47 metros, até o Marco MA-143 de coordenadas geográficas 07°51'50,38"8 e 500 5 3 ' 1 7 , 0 1 " W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 180°02'18" e a distância de 2.082,86 metros, até o Marco MA-14-4 de coordenadas
geográficas 07°52'58,20"8 e 50 053'17,04"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 179°54'17" e a distância de
1.268,19 metros, até o Marco MA-15 de coordenadas geográficas
07°53'39,50"8 e 500 5 3 ' 1 6 , 9 6 " W G r . , situado na confluência do Rio
Arraias com o Ribeirão Carrion, cerca de 5,00 metros da margem direita do Rio Arraias e 4,00 metros do citado ribeirão; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 231°03'07" e a distância de 2.657,36 metros, até o Marco MA-15-1 de coordenadas
geográficas 07°54'33,92"8 e 50 054'24,44"WGr.; daí, segue por
urna linha reta com azimute de 231°00'34" e a distância de
2.114,79 metros, até o Marco MA-15-2 de coordenadas geográfi- .
cas 07°55'17,25"8 e 50 055'18,12"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 230°58'39" e a distância de 2.056,32 metros,
até o Marco MA-15-3 de coordenadas geográficas 07'55'59,42"8
e 50056'10,29"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 230'57'48" e a distância de 1.820,08 metros, até o Marco MA-15-4 de coordenadas geográficas 07°56' 36,76" 8 e
500 5 6 ' 5 6 , 4 6 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°57'28" e a distância de 1.906,26 metros, até o Marco MA-15Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set.lout. 1991.
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5 de coordenadas geográficas 07°57'15,87"8 e 500 5 7 ' 4 4 , 8 2 " W G r , ;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 230°56'06" e a distância de 1.978,26 metros, até o Marco MA·15-6 de coordenadas
geográficas 07°57'56,46"8 e 50058'34,99"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 230°56'11" e a distância de
2.088,14 metros, até o Marco MA'15-7 de coordenadas geográficas 07°58'39,32"8 e 50 059'27,95"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 230°56'25" e a distância de 1937,53 metros,
até o Marco MA-15-8 de coordenadas geográficas 07°59'19,08"8
e 51°00'17,09"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 230°53'44" e a distância de 2.407,41 metros, até o Marco MA-15-9 de coordenadas geográficas 08°00'08,52"8 e
51°01'18,12"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 230°52'30" e a distância de 1.560,11 metros, até o Marco MA-15-10 de coordenadas geográficas 08°00'40,58"8 e
51°01'57,66"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°51 '29" e a distância de 2.458,79 metros, até o Marco até o
Marco MA-15·11 de coordenadas geográficas 08°01'31,11"8 e
51°02'59,97"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°51'03" e a distância de 1.971,40 metros, até o Marco
MA·15·12 de
coordenadas geográficas 08°02'11,63"8 e
51°03'49,92"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°47'35" e a distância de 2.146,87 metros, até o Marco MA-15-13 de coordenadas geográficas 08°02'55,82"8 e
51 °04' 44,28 "WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°39' 40" e a distância de 2.001,45 metros, até o Marco MA-15-14 de coordenadas geográficas 08°03'37,12"8 e
51°05'34,86"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°39'58" e a distância de 2.065,90 metros, até o Marco MA-15-15 de coordenadas geográficas 08°04'19,75"8 e
51°06'27,08"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°40'55" e a distância de 1.924,15 metros, até o Marco MA-15-16 de coordenadas geográficas 08°04'59,44"8 e
51°07'15,73"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
233°06' 40" e a distância de 2.044,36 metros, até o Marco MA-15-17 de coordenadas geográficas 08°05'39,38"8 e
51"08'09,17"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
231°14'19" e a distância de 1.379,66 metros, até o Marco MA-15·18 de coordenadas geográficas 08°06'07,50"8 e
51°08'44,33"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
231"03'37" e a distância de 2.167,00 metros, até o Marco MA-15Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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19 de coordenadas geográficas 08°06'51,82"8 e 51.09'39,43"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 230°56'02" e a distância de 1.975,39 metros, até o Marco MA-15-20 de coordenadas
geográficas 08°07'32,35"8 e 51°1O'29,56"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 230°54'10" e a distância de
2.006,60 metros, até o Marco MA-15·21 de coordenadas geográficas 08°08'13,53"8 e 51°11'20,47"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 230°54'10" e a distância de 1.955,02 metros,
até o Marco MA-15-22 de coordenadas geográficas 08°08'53,65"8
e 51°12'10,07"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 230°52'44" e a distância de 2.006,32 metros, até o Marco MA-15-23 de coordenadas geográficas 08°09'34,85"8 e
51°13'00,96"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°54'56" e a distância de 2.088,82 metros, até o Marco MA-15-24 de coordenadas geográficas 08°10'17,70"8 e
5l"13'53,97"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°54'25" e a distância de 2.020,28 metros, até o Marco MA-15-25 de coordenadas geográficas 08°10'59,16"8 e
51°14'45,24"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°55'00" e a distância de 1.878,21 metros, até o Marco MA-15-26 de coordenadas geográficas 08°11'37,69"8 e
51°15'32,98"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
230°55'59" e a distância de 2.090,75 metros, até o Marco MA-15-27 de coordenadas geográficas 08°12'20,55"8 e
51°16'26,00"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute de
230°59'01" e a distância de 1.999,61 metros, até o Marco MA-15-28 de coordenadas geográficas 08°13'01,52"8 e
51°17'16,81"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
231°00'29" e a distância de 2.011,06 metros, até o Marco MC·16
de coordenadas geográficas 08°13'42,68"8 e 51°18'07,93"WGr.;
situado a 70,00 metros da margem direita do Rio Tartaruga ou
Mururé; daí, segue por uma linha reta com azimute de
276°36'01" e a distância de 2.048,70 metros, até o Marco MA·16·
1 de coordenadas geográficas 08°13'34,97"8 e 51°19'14,44"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 275°08'01" e a dístância de 2.132,36 metros, até o Marco MA-16-2 de coordenadas
geográficas 08°13'28,69"8 e 51°20'23,86"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 275°12'10" e a distância de
2.441,38 metros, até o Marco MA·16·3 de coordenadas geográficas 08°13'21,41"8 e 5l"21'43,32"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 274°59'27" e a distância de 1.449,23 metros,
CoL Leis Rep. Fed, Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331*2791, set.Jout. 1991.
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até o Marco MA-16-4 de coordenadas geográficas 08°13'17,26"8
e 51°22'30,50"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 274°47'30" e a distância de 2.855,63 metros, até o Marco MA-16·-5 de coordenadas geográficas 08°13'09,41"8 e
51°24'03,51"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
274°28'24" e a distância de 1.092,41 metros, até o Marco MA-166 de coordenadas geográficas 08°13'06,59"8 e 51°24'39,10"WGr_;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 273°30'12" e a distância de 2.300,23 metros, até o Marco MA-16-7 de coordenadas
geográficas 08°13'01,94"8 e 51°25'54,14"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 272°48'21" e a distância de
1.996,25 metros, até o Marco MA-16-8 de coordenadas geográficas 08°12'58,69"8 e 51°26'59,30"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 273°04'30" e a distância de 1.856,79 metros,
até o Marco MA-16-9 de coordenadas geográficas 08°12'55,38"8
e 51°27'59,90"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 272°46'40" e a distância de 1.924,04 metros, até o Marco MA-16-1Q de coordenadas geográficas 08°12'52,27"8 e
51°29'02,71"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
272°11'54" e a distância de 1.880,09 metros, até o Marco MA-16-11 de coordenadas geográficas 08°12'49,84"8 e
51°30'04,l1"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
273°05'02" e a distância de 2.191,37 metros, até o Marco MA-16-12 de coordenadas geográficas 08°12'45,91"8 e
51°31'15,62"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
272°49'57" e a distância de 1.992,73 metros, até o Marco MA-16-13 de coordenadas geográficas 08°12'42,62"8 e
51°32'20,67"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
273°52'32" e a distância de 2.052,45 metros, até o Marco MA-16-14 de coordenadas geográficas 08°12'38,01"8 e
51°33'27,59"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
274°34'59" e a distância de 2_296,82 metros, até o Marco MA-16-15 de coordenadas geográficas 08°12'31,94"8 e
51°34'42,41"WGr.; daí, segue, por uma linha reta com azimute
de 276°37'11" e a distância de 1.945,79 metros, até o Marco MA-16-16 de coordenadas geográficas 08°12'24,53"8 e
51°35'45,57"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
279°02'35" e a distância de 1.891,92 metros, até o Marco MA-16-17 de coordenadas geográficas 08°12'14,76"8 e
51°36'46,62"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
274°05'24" e a distância de 781,38 metros, até o Marco MACol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791, set./out. 1991.
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17=8AT·17 de coordenadas geográficas 08°12'12,91"8 e
51°37'12,09"WGr.; situado a 1,00 metro da margem direita do
Rio Cangaceiro ou Nhô-Quirn; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 165°23'07" e a distância de 2.005,60 metros, até
o Marco MA·17·1 de coordenadas geográficas 08°13'16,12"8 e
51°36'55,65"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
165°23'14" e a distância de 1.996,66 metros, até o Marco MA·17·
2 de coordenadas geográficas 08°14'19,06"8 e 51°36'39,28"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 165°18'17" e a distância de 1.983,53 metros, até o Marco MA·17·3 de coordenadas
geográficas 08°15'21,56"8 e 51°36'22,93"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 164°58'14" e a distância de
2.107,13 metros, até o Marco MA·17·4 de coordenadas geográficas 08°16'27,85"8 e 51°36'05,17"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 165°01 '30" e a distância de 2.612,47 metros,
até o Marco MA·17·5 de coordenadas geográficas 08°17'50,06"8
e 51°35'43,22"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute
de 164°48'00" e a distância de 2.191,24 metros, até o Marco MA·17·6 de coordenadas geográficas 08°18'58,95"8 e
51°35'24,55"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
164°15'37" e a distância de 2.057,83 metros, até o Marco MA·17·
7 de coordenadas geográficas 08°20'03,47"8 e 51°35'06,39"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 163°37'31" e a distância de 2.175,84 metros, até o Marco MA·17·8 de coordenadas
geográficas 08°21'11,47"8 e 51°34'46,44"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 162°42'42" e a distância de
2.736,65 metros, até o Marco MA·17·9 de coordenadas geográficas 08°22'36,59"8 e 51°34'19,97"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 161°38'52" e a distância de 914,76 metros,
até o Marco MA·17A=8AT·17A de coordenadas geográficas
08°23'04,88"8 e 51°34'10,60"WGr.; situado a 2,00 metros da margem esquerda do igarapé sem denominação, que é afluente da
margem esquerda do Rio Fresco; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 215°10'54" e distância de 3.307,49 metros, até o
Marco MA·17A·3 de coordenadas geográficas 08°24'32,81"8 e
5l"35'13,04"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215°10'50" e a distância de 2.126,65 metros, até o Marco MA·17A·4 de coordenadas geográficas 08°25'29,35"8 e
51°35'53,19"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215°10'53" e a distância de 2.323,78 metros, até o Marco MA·17A·5 de coordenadas geográficas 08°26'31,12"8 e
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51'36'37,07"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'11'01" e a distância de 2.006,28 metros, até o Marco MA-17A-6 de coordenadas geográficas 08'27'24,46"8 e
51'37'14,96"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'10'46" e a distância de 2.350,61 metros, até o Marco MA-17A-7 de coordenadas geográficas 08'28'26,95"8 e
51'37'59,35"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'10' 45" e a distância de 2.130,41 metros, até o Marco MA-17A-8 de coordenadas geográficas 08'29'23,58"8 e
51'38'39,59"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'10'35" e a dístância de 2.093,77 metros, até o Marco MA-17A-9 de coordenadas geográficas 08'30'19,24"8 e
51'39'19,13"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'10'38" e a distância de 2.044,33 metros, até o Marco MA-17A-I0 de coordenadas geográficas 08'31'13,58"8.e
51'39'57,75"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'10'38" e a distância de 1.906,97 metros, até o Marco MA-17A-ll de coordenadas geográficas 08'32'04,27"8 e
51'40'33,77"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'10'36" e a distância de 2.113,55 metros, até o Marco MA-17A-12 de coordenadas geográficas 08'33'00,45"8 e
51'41'13,70"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'10'44" e a distância de 3.339,75 metros, até o Marco MA'17A-13 de coordenadas geográficas 08'34'29,22"8 e
51'42'16,81 "WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'10'48" e a distância de 2.997,89 metros, até o Marco MA·17A·14 de coordenadas geográficas 08'35'48,90"8 e
51'43'13,46"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute de
215'10'47" e a distância de 2.126,36 metros, até o Marco MA-17A-15 de coordenadas geográficas 08'36'45,41"8 e
51'43'53,65"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'10'46" e a distância de 2.243,33 metros, até o Marco MA-17A-16 de coordenadas geográficas 08'37'45,03"8 e
51'44'36,05"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'11'00" e a distância de 2.629,60 metros, até o Marco MA-17A-17 de coordenadas geográficas 08'38'54,92"8 e
51'45'25,76"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'11'04" e a distância de 2.225,90 metros, até o Marco MA-17A-18 de coordenadas geográficas 08'39'54,07"8 e
51'46'07,84"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215'10'55" e a distância de 2.913,54 metros, até o MarCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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co MA-17-A19 de coordenadas geográficas 08°41'11,48"8 e
51°47'02,93"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
215°10'59" e a distância de 124,66 metros, até o Marco MA18=8AT-18 de coordenadas geográficas 08°41'14,80"8 e
51°47'05,29"WGr., situado a 124,66 metros da margem esquerda
do Igarapé Trairão, na sua cabeceira. Sul: Daí, segue pelo referido igarapé no sentido jusante com uma extensão de 62.500,00
metros, até a confluência com o Rio Xingu, no Marco MC-19 de
coordenadas geográficas 08°37'48,71"8 e 52°17'1O,68"WGr. Oeste: Daí, segue pelo referido rio no sentido jusante com uma extensão de 145.750,00 metros, até o Marco MC-20 de coordenadas
geográficas 07°39'54,44"8 e 52°43'55,15"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 263°50'31" e a distância de
1.911,00 metros, o limite cruza o Rio Xingu e chega ao
Marco MC-21 de coordenadas geográficas 07°40'00,86"8 e
52°44'57,17"WGr., situado na confluência com o Igarapé Ananazinho; segue por este com uma extensão de 33.750,00 metros, a
montante, até as proximidades de sua cabeceira, no Marco MC·
22=8AT-22 de coordenadas geográficas 07°47'07,67"8 e
52°57'12,41"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
334°24'51" e a distância de 1.999,06 metros, até o Marco MA·22·
2 de coordenadas geográficas 07°46'08,86"8 e 52°57'40,31"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 335°22'23" e a distância de 1.990,24 metros, até o Marco MA·22·3 de coordenadas
geográficas 07°45'09,86"8 e 52°58'07,09"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 334°49'14" e distância de
2.024,25 metros, até o Marco MA·22-4 de coordenadas geográficas 07°44'10,11"8 e 52°58'34,92"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 334°46'46" e a distância de 1.875,95 metros,
até o Marco MA·22·5 de coordenadas geográficas 07°43'14,76"8
e 52°59"00,74"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 334°37'23" e a distância de 2.111,18 metros, até o Marco MA·22·6 de coordenadas geográficas 07°42'12,54"8 e
52°59'29,97"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
333°51 '50" e a distância de 2.064,08 metros, até o Marco MA·22·
7 de coordenadas geográfjcas 07°41'12,10"8 e 52°59'59,35"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 334°08'24" e distância de 2.085,83 metros, até o Marco MA-22·8 de coordenadas
geográficas 07°40'10,87"8 e 53°00'28,74"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 334°32'36" e a distância de
2.018,90 metros, até o Marco MA-22·9 de coordenadas geográfiCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5. t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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cas 07°39'11,42"8 e 53°00'56,77"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 337°15'07" e a distância de 1.951,71 metros,
até o Marco MA-22-1O de coordenadas geográficas 07°38'12,73"8
e 53°01'21,12"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
de 336°29'29" e a distância de 2.141,06 metros, até o Marco MA-22-11 de coordenadas geográficas 07°37'08,70"8 e
53°01'48,67"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
336°26'40" e a distância de 1.835,16 metros, até o Marco MA-22-12 de coordenadas geográficas 07°36'13,84"8 e
53°02'12,34"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
336°25'03" e a distância de 2.048,52 metros, até o Marco MA-22'13 de coordenadas geográficas 07°35'12,62"8 e
53°02'38,78"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
335°58'50" e a distância de 1.936,21 metros, até o Marco MA·22-14 de coordenadas geográficas 07°34'14,94"8 e
53°03'04,21"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
335°23'39" e a distância de 2.054,81 metros, até o Marco MA-22-15 de coordenadas geográficas 07°33'14,01"8 e
53°03'31,83"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
335°02'53" e a distância de 2.050,30 metros, até o Marco MC-22·
A=8AT-22-A de coordenadas geográficas 07°32'13,38"8 e
53°03'59,75"WGr., situado na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé Ananás, próximo de sua cabeceira;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 352°11'29" e a distância de 2.211,27 metros, até o Marco MA-22-A-1 de coordena·
das geográficas 07°31'02,04"8 e 53°04'09,21"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 352°17'20" e a distância de
1.898,03 metros, até o Marco MA·22·A·2 de coordenadas geográficas 07°30'00,79"8 e 53°04'17,22"WGr.; daí, segue por uma li·
nha reta com azimute de 352°20'17" e a distância de 2.060,65 metros, até o Marco MA-22-A-3 de coordenadas geográficas
07°28'54,29"8 e 53°04'25,87"WGr.; daí, segue, por uma linha reta com azimute de 352°13'21" e a distância de 1.965,55 metros,
até o Marco MA-22-A-4 de
coordenadas geográficas
07°27'50,87"8 e 53°04'34,24"WGr.; dai, segue por uma linha reta
com azimute de 352°14'24" e a distância de 2.019,66 metros, até
o Marco MA-22-A-5 de coordenadas geográficas 07°26'45,71"8 e
53°04'42,82"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
352°32'38" e a distância de 1.953,37 metros, até o Marco MA-22-A-6 de coordenadas geográficas 07°25'42,64"8 e
53°04'50,79"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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352°42'07" e a distância de 1.956,84 metros, até o Marco MA-22-A-7 de coordenadas geográficas 07°24'39,42"8 e
53°04'58,52"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
352°40'58" e a distância de 1.747,15 metros, até o Marco MA-22-A-8 de coordenadas geográficas 07"23'42,99"8 e
53°05'05,51"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
352°41'06" e a distância de 2.820,04 metros, até o Marco MA-22-A-9 de coordenadas geográficas 07°22'11,92"8 e
53°05'16,79"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
352°42'16" e a distância de 1.315,49 metros, até o Marco MA-22"A-1O de coordenadas geográficas 07°21'29,43"8 e
53°05'22,04"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
352°40'11" e a distância de 2.188,41 metros, até o Marco MA-22-A-11 de coordenadas geográficas 07°20'18,75"8 e
53°05'30,81"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
352°11'44" e a distância de 2.060,39 metros, até o Marco MA-22-A-12 de coordenadas geográficas 07°19'12,27"8 e
53°05'39,62"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
351"35' 45" e a distância de 1.796,57 metros, até o Marco MA-22-A-13 de coordenadas geográficas 07°18'14,40"8 e
53°05'47,91"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
351"04'41" e a distância de 1.907,32 metros, até o Marco MA-22-A-14 de coordenadas geográficas 07°17'13,03"8 e
53°05'57,26"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de
352°20'16" e a distância de 2.009,83 metros, até o Marco MA-22-A-15 de coordenadas geográficas 07°16'08,17"8 e
53°06'05,70"WGr.; daí, segue por uma linha com azimute de
352°08'32" e a distância de 2.349,52 metros, até o Marco MC1=8AT-1, início da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.Jout. 1991.
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DECRETO N? 317, DE 30 DE OUTUBRO DE 1991
Regulamenta as disposições da Lei n?
8.249(1), de 24 de outubro de 1991, que eseabelece as caracterlsticas da Nota do Tesou-

ro. Nacional (NTN) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 8.249, de 24 de outubro de 1991,
DECRETA:
Art. I? A Nota do Tesouro Nacional a que se refere a Lei
n? 8.249, de 24 de outubro de 1991, será emitida em 4 séries distintas: NTN Série A (NTN-A), NTN Série B (NTN·B), NTN Sé·
rie C (NTN-C) e NTN Série n' (NTN-D).
§ I? A Nota do Tesouro Nacional Série A (NTN-A), a ser
utilizada na operação de troca por Brazil Investment Bond-BIB,
de acordo com o art. I? da Lei n? 8.249, de 24 de outubro de
1991, terá as seguintes caracteristicas:
I - Prazo: até 25 anos, sendo respeitado o cronograma
original de vencimento do Brazil Investment Bond-BIB utilizado na operação de troca;
II - Taxa de juros: 6% (seis por cento) ao ano, calculada
sobre o valor nominal atualizado pela variação do Índice Geral
de Preços de Mercado (IGP·M), do mês anterior, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV);
IH
Valor nominal: múltiplo de Cr$l.OOO,OO (um mil cruzeiros);
IV
Forma de conversão: ao par;
V - Modalidade: nominativa e negociável;
VI - Atualização do valor nominal por ocasião do resgate: pela variação da cotação de venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IG P- M), desde a data de emissão até a data de
vencimento, o que for maior; e
111 Ver pág ,

deste volume.
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VII - Pagamento de juros: todo dia 15 dos meses de março
e setemhro. Não sendo estas datas dias úteis, no dia útil imedíatamente posterior.
§ 2? No caso de emissões ocorridas em datas não coincidentes com as previstas no inciso VII do parágrafo anterior, o
valor do primeiro pagamento de juros será calculado, pro-rata
dies, entre a data de emissão do titulo e a primeira data de pagamento de juros.
§ 3? A Nota do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) terá as
seguintes características:
I - Prazo: 2 ou 5 anos;
II - Taxa de juros: 6% (seis por cento) ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado;
III - Forma de colocação: oferta pública, com realização
de leilões, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
IV - Modalidade: nominativa e negociável;
V - Valor nominal: múltiplo de Cr$l.OOO,OO (um mil
cruzeiros) ;
VI - Atualização do valor nominal: pela variação do índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), do mês anterior, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV);
VII - Pagamento de juros: na data do resgate do título; e
VIII - Resgate do principal: em uma única parcela, na data do seu' vencimento.
§ 4? ANota do Tesouro Nacional Série C (NTN-C) terá as
seguintes características:
I - Prazo: 15 meses;
II - Taxa de juros: 6% (seis por cento) ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado;
III
Forma de colocação: oferta pública, com realização
de leilões, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
IV
Modalidade: nominativa e negociável;
V
Valor nominal: múltiplo de Cr$l.OOO,OO (um mil cruzeiros);
VI
Atualização do valor nominal: pela variação do índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), do mês anterior, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV);
Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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VII - Pagamento de juros: semestralmente; e
VIII - Resgate do principal: em uma única parcela, na data do seu vencimento.
§ 5? A Nota do Tesouro Nacional Série D (NTN-D) terá as
seguintes características:
I - Prazo: 8 anos;
II - Taxa de juros: 6% (seis por cento) ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado;
III - Forma de colocação: oferta pública, com realização
de leilões, podendo ser colocada ao par, com ágio ou deságio;
IV - Modalidade; nominativa e negociável;
V
Valor nominal: múltiplo de Cr$l.OOO,OO (um mil cruzeiros);
VI
Atualização do valor nominal: pela variação da cotação de venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil;
VII
Pagamento de juros: na data do vencimento do título; e
VIII
Resgate do principal: em uma única parcela, na data do seu vencimento.
Art. 2? A partir da data do seu vencimento, as Notas do
Tesouro Nacional (NTN), de que trata este decreto, terão poder
liberatório para pagamento de impostos federais, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate, desde que não se verifique operação de resgate pelo seu
emissor.
Art. 3? A emissão das NTN, referenciadas neste decreto,
processar-se-á sob a forma escriturai, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem como das cessões desses direitos, no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
por intermédio do qual serão também creditados os juros e os
resgates do principal, quando for O caso.
Art. 4? A NTN-C poderá ser utilizada, ao par, como meio
de pagamento para a aquisição de bens e direitos alienados no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), desde
que haja manifestação prévia da Comissão Diretora do PND
nos termos da Lei n? 8.031(21, de 12 de abril de 1990.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2,t.I):782, mar./abr. 1990.
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Art. 5? Ficam isentos do imposto de renda os juros produzidos pela NTN referenciada no § I? do art. I? deste decreto.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

DECRETO N? 318 DE OUTUBRO DE 1991
Promulga o novo texto da Convenção
Internacional para a Proteção dos Vegetais.

O 'PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que, durante a realização da XX Sessão da
Conferência da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em novembro de 1979, através da Resolução 14/79, foram aprovadas as modificações à Convenção
Internacional para a Proteção dos Vegetais, assinada em Roma,
em 6 de dezembro de 1951;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o novo
texto da Convenção mencionada, por meio do Decreto Legislativo n? 12, de 26 de junho de 1985;
Considerando que a carta de ratificação do novo texto da
convenção, ora promulgada, foi depositada em 28 de agosto de
1985;
Considerando que as modificações à Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, aqui referidas, entraram em
vigor internacional, e para o Brasil, em 4 de abril de 1991, na
forma do artigo XIII, parágrafo 4, da Convenção;
DECRETA:
Art. I? O novo texto da Convenção Internacional para a
Proteção dos Vegetais, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília. 31 de outubro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Eduardo Moreira Hosannah
O anexo está publicado no

no de 1~ .11.1991,

paga. 24474/24476.

DECRETO N? 319. DE 31 DE OUTUBRO DE 1991
Promulga o Acordo, por Troca de Notas, para a Moâíiiceção do Regime Operacional do Acordo sobre Transportes Aéreos
de 6 de julho de 1976, entre o Governo da
República Federativa do Brasil f;'l o Governo
do Reino dos Países Baixos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando das atribuições que lhe confere o artigo 84. inciso VIII. da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos assinaram. em 8
de novembro de 1989, em Brasília, um Acordo, por Troca de Notas, para a Modificação do Regime Operacional do Acordo sobre
Transportes Aéreos de 6 de julho de 1976;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 195, de 24 de setembro de 1991;
Considerando que o referido Acordo entrou em vigor em I?
de outubro de 1991, na forma de seu parágrafo 2?
DECRETA:
Art. I? O Acordo, por Troca de Notas, para Modificação
do Regime Operacional do Acordo sobre Transportes Aéreos de
6 de julho de 1976, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set.Zout, 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Eduardo Moreira Hosannah
O anexo está publicado no DO de

l~ .11.1991,

págs. 24476/24477.

DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
Cr$259.856.000,OO, para reforço de dotaç6es
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério
das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
Cr$259.856.000,OO (duzentos e cinqüenta e nove milhões, oitocentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2.9.1991, pég. 18333.
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(2) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a competência do Ministro Extraordinário para Assuntos de Integração Latino-Americana e dá outra providência.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Ao Ministro Extraordinário para Assuntos de Integração Latino-Americana compete, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores:
I - incentivar a formação de uma consciência nacional
favorável à integração, com a divulgação do projeto e de seus
objetivos junto à opinião pública, às lideranças políticas, empresariais, trabalhistas e acadêmicas;
II - promover campanhas de esclarecimento e mobilização do setor empresarial, estimulando o desenvolvimento de
projetos integrados, associações, joint ventures;
III - acompanhar, junto aos órgãos da Administração PÚblica e ao Congresso Nacional, as propostas de acordos, convênios, tratados e projetos de lei relacionados com o Mercosul;
IV - promover, no âmbito interno, programas e projetos
em áreas definidas em acordos, tratados e convênios relativos à
integração dos quais sejam signatários o Brasil e países da
América Latina;
V - participar da elaboração de pautas e procedimentos
técnicos, em articulação com os Ministérios e Secretarias de Governo, coordenando uma ação harmônica intragovernamental
que atenda ao processo integrativo;
VI - responder pelo contato permanente com governos
estaduais e municipais quanto aos diversos aspectos da temática integracionista incentivando-os à adoção de um perfil de desenvolvimento moderno, compatível com as exigências da integração;

VII
coordenar a associação da iniciativa privada ao processo de integração, ensejando-lhe maior celeridade e eficácia.
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set./out. 1991.

2654
Art. 2? A Secretaria-Geral da Presidência da República
fornecerá ao Ministro Extraordinário para Assuntos de Integração Latino-Americana a assistência técnico-administrativa essencial para a execução das atribuições previstas neste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Francisco Rezek
(3) DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública federal o
Programa de Ação Social (SP) e outras
entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade públida federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Programa de Ação Social, com sede na Cidade de São José
dos Campos, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 15.841/85);
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, com sede na Cidade de Rondonópolis, Estado do Mato
Grosso (Processo MJ n? 15.312/89);
Clube da Acácia, com sede na Cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo (Processo MJ n? 1.627/89-40);
Hospital Imaculada Conceição, com sede na Cidade de Galiléia, Estado de Minas Gerais (processo MJ n? 12.933/89-48);
Obras Sociais da Paróquia São Sebastião, com sede na Cidade de Brazlãndia, Distrito Federal (Processo MJ n? 5.933/9061);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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Fundação Cardíaco - Fundação de Amparo e Pesquisa de
Enfermidades Cardiovasculares, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná (Processo MJ n? 10.017/90-43);
Apae de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
MJ n? 11.848/90-79);
Fundação Pompilio Vaccari, com sede na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná (Processo MJ n? 20.069/9073);
Apae de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso (Processo
MJ n? 21.499/90-80);
Casa dos Espíritos - Associação Beneficente, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
87/91-83);
Apae de Palmas, Estado do Paraná (Processo MJ n?
2.924/91-45) ;
Fundação Maksoud para o Desenvolvimento da Cirurgia
Pediátrica, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo (Processo MJ n? 2.944/91-52);
Apae de Piracicaba, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
5.560/91-37) ;
Apae de Colorado, Estado do Paraná (Processo MJ n?
7.696/91-08);
Apae de Assaí, Estado do Paraná (Processo MJ n? 8.241/9165);
Apae de Paiçandu, Estado do Paraná (Processo MJ n?
9.236/91-61);
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(4) DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1991
Autoriza a Telecomunicações Breeileiras S.A. (TeJebrás) a promover aumento de
capital social.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás] fica autorizada a promover o aumento de capital social de
Cr$413.685.064.758,40 (quatrocentos e treze bilhões, seiscentos
e oitenta e cinco milhões, sessenta e quatro mil, setecentos
e cinqüenta e oito cruzeiros e quarenta centavos) para
Cr$576.252.015.906,67 (quinhentos e setenta e seis bilhões, duo
zentos e cinqüenta e dois milhões, quinze mil, novecentos e seis
cruzeiros e sessenta e sete centavos).
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 4 de setembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República,
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
João Eduardo Cerdeira de
Santana

(5) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Abre os Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS271A70.000,OO, para
reforço de doteçõee consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justi·
ça, crédito suplementar no valor de Cr$271.470.000,00 (duzentos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5,
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e setenta e um milhões, quatrocentos e setenta mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 6.9.1991, pág, 18754.

(6) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Iníre-Eetrutura, crédito suplementar no valor de
Cr$1.811.576. 000, 00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Const.ituição, e da autorização contida no art. 7?, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de
1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$1.811.576.000,00
(um bilhão, oitocentos e onze milhões, quinhentos e setenta e
seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações do
Órgão «80.000 - Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização - Lei n? 8.029/90" indicadas no Anexo II deste decreto,
nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set.lout. 1991.

2658

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 6.9.1991. pág. 18754.

(7) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilida.de pública, para fins
de instituição de servidão administrativa
em favor da Companhia Hiâro Elétrica do
São Francisco (Chesf), as áreas de terra que
menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 151, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10
de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
julho de 1954, e no Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), as áreas de terra
situadas na faixa de 30,00 (trinta metros) de largura, tendo como eixo a linha de transmissão, em 320 kV, com circuito simples, com origem na subestação de Camaçarí e término na subestação de CQR, no Município de Camaçari, Estado da Bahia,
necessárias à passagem de linha de transmissão, conforme projeto e planta constantes do Processo n? 27100.000979/90-38.
Art. 2? Fica reconhecida a conveniência da instituição da
servidão administrativa de que trata este decreto, podendo a
concessionária praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia
elétrica e linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331·2791. set.Jout. 1991.
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suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída, desde que
não haja outra via praticável.
Art. 3? Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível
com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, de
praticar, dentro delas, quaisquer atos que as embaracem ou
lhes causem danos, incluídos entre eles os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.
Art. 4~ Fica a concessionária autorizada a promover, com
recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste decreto, podendo,
inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de
1956.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeíra de
Santana

(8) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Autoriza a cessão, a título de utilização
gratuita, do terreno que menciona, situado
no Município de Duque de Caxias, Estado
do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 125 do Decreto-Lei n? 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e no art. I? do Decreto-Lei n? 178, de 16 de fevereiro de
1967,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331*2791, set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica o Departamento do Patrimônio da União autorizado a promover a cessão. a título de utilização gratuita. ao
Município de Duque de Caxias, do imóvel localizado na Av.
Presidente Kennedy, Bairro de Gramacho, 8arapuí, I? Distrito
daquele Município, com as características e confrontações do levantamento topográfico e demais elementos constantes do processo protocolado sob o n? 0768.051441/80. no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2? O imóvel de que trata o artigo anterior destina-se
à instalação de jardim botânico e de centro de ressocialização
de menores abandonados. mediante implantação de núcleo de
formação profissional, industrial e agrícola.
Parágrafo único. E fixado o prazo de 2 (dois) anos. a contar da data de publicação deste decreto, para que o cessionário
efetive a realização das obras e benfeitorias necessárias à consecução dos objetivos da cessão.
Art. 3? Responderá o cessionário. judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser invocadas por terceiros. concernentes ao terreno de que trata este decreto.
Art. 4? Os direitos e obrigações aqui mencionados não excluem os outros explícita ou implicitamente decorrentes do contrato de cessão e da legislação pertinente.
Art. 5? A cessão tornar-se-á nula, independentemente de
ato especial, sem direito o cessionário a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte. vier a ser dada destinação diversa da prevista no artigo 2? deste decreto, se inobservado o prazo fixado em seu parágrafo único, se não forem adotadas as providências 'necessárias
à fiscalização e à preservação da área, ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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(9) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Autoriza a cessão, a título de utilização
gratuita, do imóvel que menciona, situado
no Município do Rio de Janeiro. Estado do
Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 125 do Decreto-Lei n? 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e no art. I? do Decreto-Lei n? 178, de 16 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. I? Fica o Departamento do Patrimônio da União autorizado a promover a cessão, a título de utilização gratuita, à
Fundação Biblioteca Nacional, do imóvel localizado à Rua Pereira da Silva, 82, em Laranjeiras, Município do Rio de Janeiro,
com as características e confrontações contidas no Registro n?
10.906, à fI. 13, do livro 3-S - transcrições das transcrições, do
8? Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, de acordo
com os elementos constantes do processo protocolado sob o n?
10768.012926/91-21, no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2? O imóvel de que trata o artigo anterior destina-se
à instalação dos órgãos e setores vinculados ao Programa Nacional de Incentivo à Leitura e ao Centro de Documentação e
Pesquisa sobre Literatura Infanto-Juvenil e Leitura, dentro do
projeto de diversificação e ampliação das atividades e instalações da Fundação Biblioteca Nacional.
Parágrafo único. É fixado o prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação deste decreto, para que o cessionário
efetive a realização das obras e benfeitorias necessárias à consecução dos objetivos da cessão.
Art. 3° Responderá o cessionário, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações. que venham a ser invocadas por terceiros, concernentes ao terreno de que trata este decreto.
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Art. 4? Os direitos e obrigações aqui mencionados não excluem os outros explícita ou implicitamente decorrentes do
contrato de cessão e da legislação pertinente.
Art. 5? A cessão tornar-se-á nula, independentemente de
ato especial, sem direito o cessionário a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no artigo 2? deste decreto, se inobservado o prazo fixado em seu parágrafo único, ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula
contratuaL
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves

(10)

DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Superior Tribunal de Justiça
e da Justiça do Tmbelho, crédito suplementar no valor de Cr$198.843.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Superior Tribunal
de Justiça e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de CrS198.843.000,OO (cento e noventa e oito milhões, oitocentos e quarenta e três mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 6.9.1991, pág. 18756.

(ll)

DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educa-

ção, crédito

suplementar no valor de

Cr$271.403.000,OO para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso V, da Lei n? 8.175, de 31 de ianeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
Cr$271.403.000,OO (duzentos e setenta e um milhões e quatrocentos e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 6.9.1991, pég. 18756.

(12)

DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Ministério da Ação Socrédito suplementar no valor de
Cr$4.000.000.000,OO para reforço de âotecoee
consignadas no vigente orçamento.
cial

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social crédito
suplementar no valor de Cr$4.000.000,OOO,OO (quatro bilhões de
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
l03? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 6.9.1991, págs. 18756/18757.
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(13) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniao, em favor do Ministério da Édnceção, crédito suplementar no valor de
Cr$115.00a.000,00, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso V, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
Cr$1l5.003.000,OO (cento e quinze milhões e três mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 6.9.1991, pág. 18757.

(14) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniãc, em favor do Ministério da Intre-Estrutura, crédito suplementar no valor de
Cr$1.328. 036. 000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea c, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$1.328.036.000,00
(um bilhão, trezentos e vinte e oito milhões e trinta e seis mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorreção da incorporação de recursos provenientes da Cota-Parte de Compensações Financeiras - Utilização de Recursos Hídricos - Tratado de Itaipu.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves

o anexo está publicado no DO de 6.9.1991, pág. 18757.
(15) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a constituição e tuncionemento de grupo de trabalho destinado a melhorar os serviços de atendimento bancário.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto n? 99.179, de 15 de março de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica constituído grupo de trabalho destinado a examinar e propor a implementação de medidas e padrões mínimos de
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qualidade destinados a melhorar o atendimento bancário ao público.
Art. 2? O grupo de trabalho será constituído por representante dos seguintes órgãos e entidades:
I - Comissão Especial do Programa Federal de Desregulamentação;
II
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
III
Ministério da Infra-Estrutura;
IV
Secretaria Nacional de Direito Econômico;
Banco Central do Brasil;
V
VI
Instituto Nacional do Seguro Social;
VII
Banco do Brasil S.A.;
VIII
Caixa Econômica Federal;
IX
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás);
X
Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás);
XI
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
XII
Federação Brasileira das Associações de Bancos
(Febraban);
XIII - Asbace - Tecnologia e Produtos/Associação Brasileira dos Bancos Estaduais;
XIV - Associação Brasileira das Concessionárias de
Energia Elétrica;
XV - Comitê de Distribuição de Energia Elétrica;
XVI - Associação das Empresas de Saneamento Básico
Estaduais.
Parágrafo único. O Secretário-Geral da Presidência da República, no prazo de cinco dias da publicação deste decreto,
convidará as instituições mencionadas neste artigo a indicarem
seus representantes no grupo de trabalho.
Art. 3? O representante da Comissão Especial do Programa Federal de Desregulamentação coordenará os trabalhos do
grupo e poderá, a seu juízo, convidar representantes de outros
segmentos sociais e instituições que possam contribuir para o
aperfeiçoamento das medidas que vierem a ser adotadas.
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Art. 4? :t; fixado o prazo de sessenta dias, contado da data
de sua instalação, para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório final do grupo de trabalho.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
l03? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves

(16) DECRETO DE 5 DE SETEMBRO DE 1991
Ressalva os efeitos jurídicos de declarações de interesse social ou de utilidade
pública e revoga os decretos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? Ficam ressalvados os efeitos jurídicos das declarações de interesse social ou de utilidade pública, para fins de desapropriação ou de instituição de servidão administrativa, relativas a processos judiciais em curso ou àqueles transitados em
julgado há menos de dois anos anteriores à vigência deste decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3? Declaram-se revogados os decretos relacionados
no Anexo.
Brasília, 5 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

o anexo está publicado no DO

de 6.9.1991, págs. 18758/18768.
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(17) DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 1991
Inclui o Secretârio da Administração
Federal no Comitê Nacional da Qualídade e
Produtividade, instituído pelo Decreto n?
99.675W, de 7 de novembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 3? do Decreto n? 99.675, de 7 de novembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 3? O comitê será presidido pelo SecretárioGeral da Presidência da República e integrado:
I
pelo Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência da República;
II - pelo Secretário da Administração Federal da
Presidência da República;
III - pelo Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República;
IV - pelo Secretário-Executivo do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
V - pelo Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (lnmetro) do
Ministério da Justiça;
VI - por três representantes das classes produtoras.
Parágrafo único. Os representantes das classes produtoras serão designados pelo Presidente da República,
mediante indicação do presidente do comitê, para mandato
de dois anos, renovável por iguais períodos.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.2):3879, nov./dez. 1990.
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(18) DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS),
área de terra necessária à construção da
barragem de derivação e do canal adutor ao
Projeto de Irrigação Tabuleiros de Russas.
nos municípios de Morada Nova e Limoeiro
do Norte, Estado do Ceará.

O VICE·PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5?, letras d e p, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956, combinado com o artigo 4? da Lei n? 4.593, de
29 de dezembro de 1964,
DECRETA:
Art. I? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS), uma área de terra com as respectivas benfeitorias, titulada a diversos particulares, com aproximadamente
2.755,0500ha (dois mil, setecentos e cinqüenta e cinco hectares e
quinhentos ares), necessária a construção da barragem de derívação e do canal adutor ao Projeto de Irrigação Tabuleiros de
Russas, localizada nos municípios de Morada Nova e Limoeiro
do Norte, Estado do Ceará, de acordo com a planta constante
do Processo n? 21000.008906/90·72:
O polígono tem seu início no P·1, de coordenadas (UTM) de
latitude 9.443.350m e longitude 591.600m, localizado à margem
direita da estrada que liga a BR·1l6 a J atobá, implantado a
uma distância de 850m ao Norte do PI·1 do Levantamento Cadastral do Projeto Tabuleiros de Russas, executado pela Proso
pec S.A.; neste P·1 torna-se o azimute 334°00' e segue a uma distância de 240m até encontrar o P·2; neste faz um ângulo interno
de 86°15' e segue a uma distância de 350m até encontrar o P·3;
neste faz um ângulo interno de 213°55' e segue a uma distância
de 590m até encontrar o P·4; neste faz um ângulo interno de
269°40' e segue a uma distância de 600m até encontrar o P·5;
neste faz um ângulo interno de 91"25' e segue a uma distância
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de 1.540m até encontrar o P·6; neste faz um ângulo interno de
136°25' e segue a uma distância de 638m até encontrar o P·7;
neste faz um ângulo interno de 212°10' e segue a uma distância
de 760m até encontrar o P·8; neste faz um ângulo interno de
197°27' e segue a uma distância de 1.440m até encontrar o P·9;
neste faz um ângulo interno de 150°05' e segue a uma distância
de 768m até encontrar o P·10; neste faz um ângulo interno de
132°37' e segue a uma distância de 370m até encontrar o P·ll;
neste faz um ângulo interno de 278°00' e segue a uma distância
de 180m até encontrar o P·12; neste faz um ângulo interno de
132°25' e segue a uma distância de 980m até encontrar o P·13;
neste faz um ângulo interno de 102°45' e segue a uma distância
de 650m até encontrar o P·14; neste faz um ângulo interno de
219°27' e segue a uma distância de 450m até encontrar o P·15;
neste faz um ângulo interno de 251°45' e segue a uma distância
de 280m até encontrar o P·16; neste faz um ângulo interno de
129°07' e segue a uma distância de 400m até encontrar o P·17;
neste faz um ângulo interno de 207°59' e segue a uma distância
de 310m até encontrar o P·18; neste faz um ângulo interno de
123°09' e segue a uma distância de 580m até encontrar o P·19;
neste faz um ângulo interno de 210°10' e segue a uma distância
de 180m até encontrar o P·20; neste faz um ângulo interno de
250°20' e segue a uma distância de 430m até encontrar o P·21;
neste faz um ângulo interno de 59°40' e segue a uma distância
de 740m até encontrar o P·22; neste faz um ângulo interno de
127°25' e segue a uma distância de 490m até encontrar o P·23;
neste faz um ângulo interno de 251°10' e segue a uma distância
de 650m até encontrar o P·24; neste faz um ângulo interno de
166°43' e segue a uma distância de 450m até encontrar o P·25;
neste faz um ângulo interno de 222°50' e segue a uma distância
de 1.390m até encontrar o P·26; neste faz um ângulo interno de
145°57' e segue a uma distância de 1.250m até encontrar o P·27;
neste faz um ângulo interno de 213°43' e segue a uma distância
de 580m até encontrar o P·28; neste faz um ângulo interno de
95°55' e segue a uma distância de 1.120m até encontrar o P·29;
neste faz um ângulo interno de 270°41' e segue a uma distância
de 1.060m até encontrar o P·30; neste faz um ângulo interno de
264°05' e segue a uma distância de 820m até encontrar o P·31;
neste faz um ângulo interno de 103°26' e segue a uma distância
de 120m até encontrar o P·32; neste faz um ângulo interno de
86°35' e segue a uma distância de 1.100m até encontrar o P·33;
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neste faz um ângulo interno de 304°25' e segue a uma distância
de 940m até encontrar o P-44; neste faz um ângulo interno de
225°43' e segue a uma distância de 800m até encontrar o P-35;
neste faz um ângulo interno de 92°45' e segue a uma distância
de 690m até encontrar o P-36; neste faz um ângulo interno de
103°55' e segue a uma distância de 680m até encontrar o P-37;
neste faz um ângulo interno de 313°40' e segue a uma distância
de 1.300; até encontrar o P-38; neste faz um ângulo interno de
125°53' e segue a uma distância de 530m até encontrar o P-39;
neste faz um ângulo interno de 67055' e segue a uma distância
de 1.490m até encontrar o P-40; neste faz um ângulo interno de
244°15' e segue a uma distância de 730m até encontrar o P-41;
neste faz um ângulo interno de 137°55' e segue a uma distância
de 640m até encontrar o P-42; neste faz um ângulo interno de
276°59' e segue a uma distância de 2.000m até encontrar o P-43;
neste faz um ângulo interno de 262°55' e segue a uma distância
de 940m até encontrar o P-44; neste faz um ângulo interno de
119°05' e segue a uma distância de 2.380m até encontrar o P-45;
neste faz um ângulo interno de 64°35' e segue a uma distância
de 1.900m até encontrar o P-46; neste faz um ângulo interno de
101°57' e segue a uma distância de 900m até encontrar o P-47;
neste faz um ângulo interno de 244°10' e segue a uma distância
de 820m até encontrar o P-48; neste faz um ângulo interno de
115°10' e segue a uma distância de 840m até encontrar o P-49;
neste faz um ângulo interno de 255°15' e segue a uma distância
de 480m até encontrar o P-50; neste faz um ângulo interno de
95°05' e segue a uma distância de 1.500m até encontrar o P-51;
neste faz um ângulo interno de 158°25' e segue a uma distância
de 2.520m até o P-52; neste faz um ângulo interno de 154°10' e
segue a uma distância de 1.020m até encontrar o P-53; neste faz
um ângulo interno de 243°10' e segue a uma distância de 520m
até encontrar o P-54; neste faz um ângulo interno de 103°45' e
segue a uma distância de 1.530m até encontrar o P-55; neste faz
um ângulo interno de 230°00' e segue a uma distância de 740m
até encontrar o P-56; neste faz um ângulo interno de 96°55' e segue a uma distância de 1.090m até encontrar o P-57; neste faz
um ângulo interno de 264°35' e segue a uma distância de 450m
até encontrar o P-58; neste faz um ângulo interno de 146°15' e
segue a uma distância de 1.200m até encontrar o P-59; neste faz
um ângulo interno de 214°55' e segue a uma distância de 1.440m
até encontrar o P-60; neste faz um ângulo interno de 133°00' e
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segue a uma distância de 510m até encontrar o P-61; neste faz
um ângulo interno de 199°35' e segue a uma distância de 780m
até encontrar o P-62; neste faz um ângulo interno de 106°55' e
segue a uma distância de 570m até encontrar o P-63; neste faz
um ângulo interno de 239°15' e segue a uma distância de 190m
até encontrar o P-64; neste' faz um ângulo interno de 298°00' e
segue a uma distância de 300m até encontrar o P-65; neste faz
um ângulo interno de 73°25' e segue a uma distância de 520m
até encontrar o P-66; neste faz um ângulo interno de 149°05' e
segue a uma distância de 480m até encontrar o P-67; neste faz
um ângulo interno de 236°45' e segue a uma distância de 260m
até encontrar o P-68; neste faz um ângulo interno de 153°50' e
segue a uma distância de 340m até encontrar o P-69; neste faz
um ângulo interno de 230°10' e segue a uma distância de 320m
até encontrar o P-70; neste faz um ângulo interno de 105°55' e
segue a uma distância de 740m até encontrar o P-71; neste faz
um ângulo interno de 144°15' e segue a uma distância de 530m
até encontrar o P-72; neste faz um ângulo interno de 255°10' e
segue a uma distância de 630m até encontrar o P-73; neste faz
um ângulo interno de 229°20' e segue a uma distância de 420m
até encontrar o P-74; neste faz um ângulo interno de 75°15' e segue a uma distância de 580m até encontrar o P'75; neste faz um
ângulo interno de 230°20' e segue a uma distância de 590m até
encontrar o P-76; neste faz um ângulo interno de 207°55' e segue
a uma distância de 1.440m até encontrar o P-77; neste faz um
ângulo interno de 162°05' e segue a uma distância de 880m até
encontrar o P-78; neste faz um ângulo interno de 141°40' e segue
a uma distância de 650m até encontrar o P-79; neste faz um ângulo interno de 225°20' e segue a uma distância de 1.180m até
encontrar o P-80; neste faz um ângulo interno de 271°30' e segue
a uma distância de 670m até encontrar o P-81; neste faz um ângulo interno de 87°00' e segue a uma distância de 880m até encontrar o P-82; neste faz um ângulo interno de 151°55' e segue a
uma distância de 460m até encontrar o P-1, inicial do polígolo
de coordenadas (UTM) de latitude 9.443.350m e longitude
591.600m, estando assim fechado o polígono cuja área total é de
2.755.0500ha e perímetro total de 65.471m, não existindo no seu
interior nenhum imóvel pertencente aos domínios da União, do
Estado ou do Município.
Art. 2? Fica autorizado o DNOCS a promover, com recursos alocados para o Projeto de Irrigação Tabuleiros de RusCoL Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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sas - 040500771257-001, Código 2078 ED459091, Fonte 115, a desapropriação de que trata este decreto, podendo, para efeito de
imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o artigo 15
do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n:' 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Antonio Cabrera

(19)

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(Codevasf), áreas de terras localizadas no
Município de tüecnsa das Neves, no Estado da Bahia.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 5?, alínea p, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956, combinado com os artigos 28 a 33 da Lei n?
6.662, de 25 de junho de 1979, bem como o disposto no artigo 11
da Lei n? 6.088, de 16 de julho de 1974,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco (Codefasf), áreas de terras e respectivas benfeitorias, necessárias à implantação do Projeto de Irrigação denominado Riacho Grande, localizado no Municipio de Riachão
das Neves, Estado da Bahia, de acordo com a planta constante
do Processo n? 21000.005546/91-83 - Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária e assim descritas: Área A, partindo-se do
Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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Marco M2/27 com as coordenadas geográficas lato 11°47'22"8 e
longo 44°49'09"WGr. e coordenadas planas - UTM (Datum
8AD·69) N-8686709.953 e E-519691.246. Daí com o azimute de
322°57'01" e com a distância de 850.410m, chega-se ao Marco
P3/27 de coordenadas E-519178.868 e N-8687388.679. Daí com o
azimute de 323°43'41" e com a distância de 10.000m, chega-se ao
Marco P4/27 de coordenadas E-519172.952 N-8687396.741. Daí
com o azimute de 322°45'20" e com a distância de 2807.11m,
chega-se ao Marco PE-43-A de coordenadas E-517474.053 N8689631.374. Daí com o azimute de 38°35'45" e com a distância
de 267.64m, chega-se ao Marco PE-44 de coordenadas E517641.014 N-8689840.553. Daí com o azimute de 129°52'26" e
com a distância de 63.120m, chega-se ao Marco PE-45 de coordenadas E-517689.458 N-8689800.085. Daí com o azimute de
129°52'26" e com a distância de 347.210m, chega-se ao Marco
PE-46 de coordenadas E-517955.925 N-8689577.490. Daí com o
azimute de 129°52'26" e com a distância de 499.940m, chega-se
ao Marco PE-47 de coordenadas E-518339.605 N -8689256.979. Daí
com o azimute de 114°51'56" e com a distância de 645.750m,
chega-se ao Marco PE-48 de coordenadas E-518925.493 N8688985.445. Daí com o azimute de 114°51'58" e com a distância
de 464.250m, chega-se ao Marco PE-49 de coordenadas E519346.705 N-8688790.227. Daí com o azimute de 114°52'00" e
com a distância de 1038.70m, chega-se ao Marco PE-50 de coordenadas E-520289.101 N -8688353.443. Daí com o azimute de
134°40'34" e com a distância de 422.220m, chega-se ao Marco
PE-51 de coordenadas E-520589.339 N-8688056.580. Daí com o
azimute de 127°47'52" e com a distância de 225.300m, chega-se
ao Marco P1/27 de coordenadas E-520767.366 N-8687918.498. Daí
com o azimute de 129°11 '08" e com a distância de 36.000m,
chega-se ao Ponto P2/27 de coordenadas E-520795.272 N8687895.750. Daí com o azimute de 128°29'03" e com a distância
de 921.050m, chega-se ao Marco PE-52 de coordenadas E521516.254 N-8687322.580. Daí segue pela margem do Rio Grande
em direção à nascente, com uma distância de 1994.33m, chega-se
ao Marco M2/27, ponto de origem do descritivo deste perímetro
com 10593.04m e perfazendo uma área de 407.3975 hectares; Área
B, partindo-se do Marco M2/25 com coordenadas geográficas
lato 11"53'31 "8 longo 44°49'50"WGr. e coordenadas planas UTM
(Datum-8AD/69) E-518465.626 N-8685385.080. Daí segue pela
margem do Rio Grande com a distância de 2285.22m, chega-se
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ao ponto P1/24 de coordenadas E-518592.679 N-8683554.299. Daí
com o azimute de 272°38'53" e com a distância de 475.49m,
chega-se ao Ponto P2/24 de coordenadas E-518117.694 N8683576.269. Daí com o azimute de 287°39'15" e com a distância
de 492.21m, chega-se ao Ponto P3/24 de coordenadas E517648.666 N-8683725.544. Daí com o azimute de .304°58'01"" e
com a distância de 344.59m, chega-se ao Ponto P4/24 de coordenadas E-517366.284 N -8683923.029. Daí com o azimute de
322°11'34" e com a distância de 2558.83m, chega-se ao Ponto
P2/25 de coordenadas E-515797.704 N-8685944.704. Daí com o
azimute de 319°58'50" e com a distância de 84.87m, chega-se ao
Ponto P1/25 de coordenadas E-515743.127 N-8686009.702. Daí
com o azimute de 321°57'16" e com a distância de 1533.17m,
chega-se ao Ponto M2/24 de coordenadas E-514798.254 N8687217.112. Daí com o azimute de 55°34'20" e com a distância
de 142.70m, chega-se ao Ponto PE-28 de coordenadas E514915.957 N-8687297.788. Daí com o azimute de 55°34'28" e com
a distância de 726.00m, chega-se ao Ponto PE-29 de coordenadas
E-515514.807 N-8687708.218. Daí com o azimute de 55°34'27" e
com a distância de 95.43m, chega-se ao Ponto PE-30 de coordenadas E-515593.522 N-8687762.167. Daí com o azimute de
55°34'28" e com a distância de 82.14m, chega-se ao Ponto PE-31
de coordenadas E-515662.273 N -8687808.601. Daí com o azimute
de 122°26'03" e com a distância de 1080.93m, chega-se ao Ponto
P3/25 de coordenadas E-516573.587 N -8687228.863. Daí com o
azimute de 121°27'06" e COm a distância de 64.63m, chega-se ao
Ponto PE-32 de coordenadas E-516628.719 N-8687195.142. Daí
com o azimute de 66°12'21" e com a distância de 31.0Sm, chegase ao Ponto P4/25 de coordenadas E-516657.159 N-8687207.682.
Daí com o azimute de 68°05'10" e com a distância de 8.70m,
chega-se ao Ponto P5/25 de coordenadas E-516665.233 N8687210.930. Daí com o azimute de 65°22'34" e com a distância
de 250.61m, chega-se ao Ponto PE-33 de coordenadas E516893.050 N-8687315.347. Daí com o azimute de 65°32'45" e com
a distância de 75.70m, chega-se ao Ponto M2/26 de coordenadas
E-516961.959 N-8687346.684. Daí com o azimute de 142°28'12" e
com a distância de 370.81m, chega-se ao Ponto P6/25 de coordenadas E-517187.844 N-8687052.621. Daí com o azimute de
147°07'53" e com a distância de 15.24m, chega-se ao Ponto P7/25
de coordenadas E-517196.116 N·86887039.819. Daí com o azimute
de 142°30'16" e com a distância de 2085.62m, chega-se ao Marco
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.

2677
M2/25, ponto de origem do descritivo deste perímetro com
12803.97m, e perfazendo uma área de 774.0700 hectares; Área C,
partindo-se do Marco M2/21 com coordenadas geográficas lat.
11°55'27"S longo 44°50'45"WGr. e coordenadas planas UTM
(Datum SAD-69) E-516790.967 N-8681820.344. Daí com o azimute
de 322°23'54"e com a distância de 3087.610m, chega-se ao Marco
M2/20-A de coordenadas E-514907.000 N-8684266.567. Daí com o
azimute de 43°26'05" e com a distância de 270.138m, chega-se ao
Ponto PE-15 de coordenadas E-515092.272 N-8684462.730. Daí
com o azimute de 43°26'04" e com a distância de 280.891m,
chega-se ao Ponto PE-16 de coordenadas E-515285.847 N8684666.702. Daí segue acompanhando o córrego, em direção à
nascente, com a distância de 207.51m, chega-se ao Ponto P2/22
de coordenadas E-515252_537 N -8684855.787. Daí segue acompanhando o córrego, com a distância de 83.552m, chega-se ao Ponto P4/22 de coordenadas E-51521L522 N-8684907.414. Daí ainda
pelo córrego, com a distância de 199_78m, chega-se ao Ponto
P5/22 de coordenadas E-515105.683 N-8685044.670. Daí ainda pelo córrego, com a distância de 159.688m, chega-se ao Ponto
P3/22 de coordenadas E·-515024.206 N-8685177.05L Daí com o
azimute de 44°48'06" e com a distância de 432.116m, chega-se ao
Marco M2/22 de coordenadas E-515328.699 N-8685483.659. Dai
com o azimute de 142°08'58" e com a distância de 3806.726m,
chega-se ao Marco P2/23 de coordenadas E-517664.517 N8682477.807. Daí segue margeando o Rio Grande, com a distância de 509.55m, chega-se ao Ponto P1I22 de coordenadas E517233.760 N-8682286.653. Daí ainda margeando o Rio Grande,
com a distância de 1759.83m, chega-se até o Marco M2/21, ponto
de origem do descritivo deste perímetro com 1081L07m e perfazendo uma área de 389.6471 hectares; Área D, partindo do Marco M2/18 com coordenadas geográficas lato 11°56'29"S longo
44°52'18"WGr. coordenadas planas UTM (Datum SAD-69) E513986.952 N-8679910.710. Daí segue margeando o Riacho Grande
com a distância de 43.67m, chega-se ao Ponto M2/17 de coordenadas E-513949.582 N-8679892.719. Daí com o azimute de
321°50'06" e com a distância de 1520.524m, chega-se ao Ponto
P5/17 de coordenadas E-51301O.006 N-8681088.206. Daí com o
azimute de 322°53'59" e com a distância de 32.34m, chega-se ao
Ponto P6/17 de coordenadas E-512990.498 N-8681114.000_ Daí
com o azimute de 322°04'10" e com a distância de 452.631m,
chega-se ao Ponto P8-17 de coordenadas E-512712.264 NCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, setJout. 1991.
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8681471.016. Daí com o azimute de 321°48'14" e com a distância
de 41.858m, chega-se ao Ponto P9/17 de coordenadas E512686.381 N-8681503.912. Daí com o azimute de 321°24'36" e
com a distância de 289.62m, chega-se ao Ponto PE-3-B de coordenadas E-512505.727 N-8681730.294. Daí com o azimute de
43°26'07" e com a distância de 58.858m, chega-se ao Ponto PE-3A de coordenadas E-512546.194 N-8681773.034. Daí com o azimute de 43°25' 49" e com a distância de 209.422m, chega-se ao Ponto PE-04 de coordenadas E-512690.173 N-8681925.112. Daí com o
azímute de 43°25'59" e com a distância de 224.519m, chega-se ao
Ponto M2/19 de coordenadas E-512844.531 N-8682088.153. Daí
com o azimute de 142°17'59" e com a distância de 2419.918m,
chega-se ao Marco P3-20-A de coordenadas E-514324.384 N8680173.463. Daí segue margeando o Rio Grande com a distância
de 477.032m, chega-se ao Marco M2/18, ponto de origem do descritivo deste perímetro com 5770.39m e perfazendo uma área de
112.0767 hectares; Área E, partindo-se do Marco M2/14 de coordenadas geográficas lato 11°56'32"8 longo 44°52'22"WGr. e coordenadas planas UTM (Datum 8AD-69l E-513837.553 N8679821.703. Daí segue margeando o Riacho Grande, com a distância de 89.12m, chega-se ao Ponto Pl/14 de coordenadas E513763.400 N -8679823.719. Daí com o azimute de 322°40'12" e
com a distância de 364.068m, chega-se ao Ponto P2/12 de coordenadas E-513542.627 N-8680113.210. Daí com o azimute de
324°30'03" e com a distância de 20.644m, chega-se ao Ponto
P3/12, de coordenadas E-513530.639 N-8680130.017. Daí com o
azimute de 322°52'50" e com a distância de 1565.623m, chega-se
ao Ponto M2/12 de coordenadas E-512585.818 N-8681378.411. Daí
com o azimute de 322°45'22" e com a distância de 304.103m,
chega-se ao Ponto PE-2-G de coordenadas E-512401.772 N8661358.467. Daí com o azimute de 260°16'41" e com a distância
de 55.118m, chega-se ao Ponto PE-2-H de coordenadas E512439.667 N-8681660.522. Daí com o azimute de 43°26'05" e com
a distância de 44.756m, chega-se ao Ponto PE-03 de coordenadas
E-512470.438 N-8681693.022. Daí com o azimute de 142°48'38" e
com a distância de 1045.043m, chega-se ao Ponto P2/15 de coordenadas E-513102.115 N-8680860.496. Daí com o azimute de
141°35'50" e com a distância de 36.331m, chega-se ao Ponto
Pl/15 de coordenadas E-513124.683 N-8680832.025. Daí com o
azimute de 142°35'12" e com a distância de 1266.127m, chega-se
ao Ponto M2/15 de coordenadas E-513893.932 N -8679826.374. Daí
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com o azimute de 265°15'56" e com a distância de 56.592m,
chega-se ao Marco M2/14, ponto de origem do descritivo deste
perímetro com 4847.52m e perfazendo uma área de 23.1872 hectares; Área F, partindo do Marco M2/11-A com coordenadas geográficas lato 11°56'28"8 longo 44°52'37"WGr. e coordenadas planas UTM (Datum 8AD-69) E-513413.202 N-8679964.222. Daí com
o azimute de 322°17'56" e com a distância de 208.66m, chega-se
ao Ponto M2/04-B de coordenadas E-513285.596 N·8680129.319.
Daí com o azimute de 322°53'44" e com a distância de 663.86m,
chega-se ao Ponto PlI04-B de coordenadas E-512885.109 N8680658.776. Daí com o azimute de 330°05'34" e com a distância
de 195.47m, chega-se ao Ponto P3/04·B de coordenadas E512787.647 N-8680828.219. Daí com o azimute de 323°19'43" e
com a distância de 476.89m, chega-se ao Ponto P2/04-B de coordenadas E·512502.836 N·8681210.723. Daí com o azimute de
239°54'00" e com a distância de 37.33m, chega-se ao Ponto PlI09
de coordenadas E-512470.544 N-8681192.004. Daí com o azimute
de 320°54'59" e com a distância de 235.49m, chega-se ao Ponto
M2/10 de coordenadas E-512322.082 N·8681374.795. Daí com o
azimute de 320°13'02" e com a distância de 111.84m, chega-se ao
Ponto PE·2·C de coordenadas E-512250.518 N-8681460.742. Daí
com o azimute de 43°26'03" e com a distância de 130.00m, chegase ao Ponto PE-2-E de coordenadas E-512339.897 N-8681555·144.
Daí com o azimute de 142°20'56" e com a distância de 1890.25m,
chega-se ao Ponto PlIll·B de coordenadas E-513494.559 N8680058.543. Daí com o azimute de 153°21'20" e com a distância
de 9.70m, chega-se ao Ponto P3/11-B de coordenadas E·
513498.909 N -8680049.873. Daí com o azimute de 142°00'17" e
com a distância de 23.07m, chega-se ao Ponto P4/11-B de coordenadas E-513513.108 N-8680031.696. Daí com o azimute de
133°32'19" e com a distância de 7.96m, chega-se ao Ponto P5/11B de coordenadas E-513518.877 N-8680026.214. Daí com o azimute de 142°03'23" e com a distância de 188.41m, chega-se ao Ponto M2Ill-B de coordenadas E-513634.728 N-8679877.630. Daí segue margeando o Riacho Grande, com a distância de 239.54m,
chega-se ao Marco M2Ill- A, ponto de origem do descritivo deste perímetro com 4418.43m e perfazendo uma área de 22.0203
hectares.
Art. 2? Fica a Codevasf autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, a desapropriação de que trata este deCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.

2680
ereto, podendo, para efeito de imissão na posse, eleger a urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n? 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Antonio Cabrera
(20)

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(Codevasf), áreas de terras localizadas no
Município de Barreiras, no Estado da
Bahia.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 5?, alínea p, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956, combinado com os artigos 28 a 33 da Lei n?
6.662, de 25 de julho de 1979, bem como o disposto no artigo 11
da Lei n? 6.088, de 16 de junho de 1974,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco (Codevasf), áreas de terras e respectivas benfeitorias, necessárias à implantação do Projeto de Irrigação denominado Barreiras Norte, localizado no Município de Barreiras, Estado da Bahia, de acordo com a planta constante do Processo n? 21000.005546/91-83 - Ministério da Agricultura e Reforma Agrária e assim descritas: Área A, partindo-se do Marco
MI/O! com as coordenadas geográficas lato 12°08'25"S longo
44°57'08"WGr. e coordenadas planas - UTM (Datum SAD-69) NCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5,

t.2):2331~2791,

set./out. 1991.
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8657919.209 E-505196.503. Daí com o azimute de 257°06'38" e com
a distância de 23.912m, chega-se ao Ponto PE-13 de coordenadas
E-505173.194 e N-8657913.875. Daí com o azimute de 268°54'03" e
com a distância de 87.610m, chega-se ao Ponto PE-12 de coordenadas E:505085.524 N-8657912.193. Daí com o azimute de
341°23'13" e com a distância de 890.749m, chega-se ao Ponto
PE-ll, de coordenadas E-504801.218 N-8658756.352. Daí com o
azimute de 341°38'39" e com a distância de 193.610m, chega-se
ao Ponto PE-10 de coordenadas E-504740.247 N-8658940.111. Daí
com o azimute de 340°46'08" e com a distância de 281.930m,
chega-se ao Ponto PE-9 de coordenadas E-504647.385 N8659206.308. Daí com o azimute de 341001'08" com a distância de
428.202m, chega-se ao Ponto PE-8 de coordenadas E-504508.110
N·8659611.227. Daí com o azimute de 340°47'23" e com a distância de 295.784m, chega-se ao Ponto PE-7 de coordenadas E504410.786 N-8659890.541. Daí com o azimute de 341°02'08" e
com a distância de 294.982m chega-se ao Ponto PE-6 de coordenadas E-504314.922 N-8660169.511. Daí com o azimute de
341°10'51" e com a distância de 137.819m, chega-se ao Ponto
P4/1 de coordenadas E-504270.464 N-8660299.962. Daí com o azimute de 337°21 '56" e com a distância de 16.270m, chega-se ao
Ponto PE-5 de coordenadas E-504264.203 N-8660314.979. Daí com
o azimute de 054°56'40" e com a distância de 41.118m, chega-se
ao Ponto PE-4 de coordenadas E-504297.862 N-8660338.596. Daí
com o azimute de 337°03'38" e com a distância de 1l07.451m,
chega-se ao Ponto PE-3 de coordenadas E-503866.224 N8661358.467. Daí com o azimute de 260°16'41" e com a distância
de 8.995m, chega-se ao Ponto PE-2 de coordenadas E-503857.358
N-8661356.948. Daí com o azimute de 335°01'12" e com a distância de 785.250m, chega-se ao Ponto PE-l de coordenadas E503525.746 N-8662068.742. Daí com o azimute de 335°27'15" e
com a distância de 32.403m, chega-se ao Ponto 1 de coordenadas
E-503512.285 N-8662098.217. Daí segue margeando o Rio Grande,
com a distância de 289.60m, chega-se ao Ponto P1/3 de coordenadas E-503756.713 N-8662252.680. Daí segue margeando o Rio
Grande, com a distância de 2579.14m, chega-se ao P2/8 de coordenadas E-504848.260 N -8663969.310. Daí segue margeando o Rio
Grande, com a distância de 2200.27m, chega-se ao Ponto PU8 de
coordenadas E-505244.738 N-8665330.016. Daí com o azimute de
90°49'05" e com a distância de 542.592m chega-se ao Ponto P3/8
de coordenadas E-505787.275 N-8665322.270. Daí com o azimute
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de 112°44'13" e com a distância de 799.309m chega-se ao Ponto
P4/8 de coordenadas E-506524A69 N-8665013.338. Daí com o azimute de 113°17'60" e com a distância de 6.085m chega-se ao
Ponto P5/8 de coordenadas E-506530.058 N-8665010.931. Daí com
o azimute de 113°13'26" e com a distância de 2686Alm chega-se
ao Ponto Pl/27 de coordenadas E-508998.791 N-8663951.616. Daí
com o azimute de 231°53'26" e com a distância de 1481.97m,
chega-se ao Ponto Ml/17 de coordenadas E-507832.728 N8663036.996. Daí segue acompanhando urna cerca junto à estrada, com a distância de 982.50m, chega-se ao Ponto P1/26 de
coordenadas E-508515.562 N-8662330.958. Daí com o azimute de
197°55'27" e com a distância de 134.990m chega-se ao Ponto
A174 de coordenadas E-508474.017 N-8662202.519. Daí com o
azimute de 195°10'26" e com a distância de 104.160m chega-se ao
Ponto P1/17 de coordenadas E-508446.752 N-8662101.986. Daí segue margeando o Riacho Nanica, com a distância de 91.81m,
chega-se ao Ponto A178 de coordenadas E-508385.517 N8662035.860. Daí com o azimute de 199°58'08" e com a distância
de 9.640m chega-se ao Ponto P2/5 de coordenadas E-508382.225
N-8662026.800. Daí com o azimute de 206°48'44" e com a distância de 207.70m, chega-se ao Ponto P3/5 de coordenadas E508288.540 N-8661841.435. Daí segue por urna cerca, com a distância de 720.57m, chega-se ao Marco M1/16 de coordenadas E507849.190 N-8661299.533. Daí com o azimute de 158°35'05" e
com a distância de 28.922m, chega-se ao Ponto A880 de coordenadas E-507859.750 N-8661272.608. Daí segue por urna cerca com a
distância de 197.09m, chega-se ao Ponto A887 de coordenadas E507934.228 N -8661096.123. Daí com o azimute de 133°35'32" e
com a distância de 14A49m, chega-se ao Ponto M1/14 de coordenadas E-507944.693 N-8661086.160. Daí com o azimute de
58°09'42" e com a distância de 920A1m, chega-se ao Ponto P1/15
de coordenadas E-508726.614 N -8661571.695. Daí com o azimute
de 102°49'13" e com a distância de 15.12m, chega-se ao Ponto
A779 de coordenadas E-508741.357 N-8661568.340. Daí segue margeando o Riacho da Nanica, com a distância de 466.03m, chegase ao Ponto P4/24 de coordenadas E-508690.114 N-8661831.825.
Daí com o azimute de 34°29'42" e com a distância de 132.19m,
chega-se ao Ponto A752 de coordenadas E-508764.977 N8661940.770. Daí com o azimute de 26°17'09" e com a distância
de 206.72m, chega-se ao Ponto P3/24 de coordenadas E508856.523 N-8662126.114. Daí com o azimute de 14°14'22" e com
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a distância de 6.830m, chega-se ao Ponto P2/24 de coordenadas
E-508858.203 N-8662132.731. Daí com o azimute de 24°12'16" ê
com a distância de 428.06m, chega-se ao Ponto M1J22 de coordenadas E-509033.707 N-8662523.161. Daí com o azimute de
90°28'03" e com a distância de 89.910m, chega-se ao Ponto P1I22
de coordenadas E-509123.617 N-8662522.427. Daí com o azimute
de 111"21'30" e com a distância de 506.95m, chega-se ao Ponto
P2/22 de coordenadas E-509595.754 N-8662337.794. Daí com o
azimute de 130°16'02" e com a distância de 107.41m, chega-se ao
Ponto P8/27 de coordenadas E-509677. 708 N-8662268.372. Daí
com o azimute de 150°50'01" e com a distância de 4.310m, chegase ao Ponto Ml/30 de coordenadas E-509679.809 N-8662264.608.
Daí com o azimute de 198°48'50" e com a distância de 524.25m,
chega-se ao Ponto P3/30 de coordenadas E-509510.740 N8661768.367. Daí com o azimute de 206°'03'47" e com a distância
de 13.070m, chega-se ao Ponto Pl/23 de coordenadas E509504.997 N-8661756.624. Daí com o azimute de 116°01'59" e
com a distância de 34.440m, chega-se ao Ponto A1179 de coordenadas E-509541.683 N -8661753.252. Daí com o azimute de
121°14'11" e com a distância de 38.870m, chega-se ao Ponto
P2/30 de coordenadas E-509574.916 N·8661733.097. Daí com o
azimute de 17°03'42" e com distância de 509.55m, chega-se ao
Ponto Pl/30 de coordenadas E-509724.421 N-8662220.223. Daí
com o azimute de 120°21'55" e com a distância de 669.41m,
chega-se ao Ponto Ml/23 de coordenadas E-510301.997 N8661881.831. Daí com o azimute de 120°05'38" e com a distância
de 384.58m, chega-se ao Ponto PE-45 de coordenadas E510634.594 N -8661689.078. Daí com o azimute de 190°15'01" e
com a distância de 447.07m, chega-se ao Ponto PE-44 de coordenadas E-510555.037 N-8661249.140. Daí com o azimute de
215°41'45" e com a distância de 265.21m, chega-se ao Ponto PE43 de coordenadas E-510400.290 N -8661033.754. Daí com o azimute de 214°12'56" e com a distância de 338.93m, chega-se ao Ponto PE-42 de coordenadas E-510209.707 N-8660753.485. Daí com o
azimute de 213°12'30" e com a distância de 242.99m, chega-se ao
Ponto PE-41 de coordenadas E-510076.626 N-8660550.182. Daí
com o azimute de 213°25'15" e com distância 125.49m, chega-se
ao Ponto PE-40 de coordenadas E-510007.507 N-8660445.441. Daí
com o azimute de 212°09'08" e com a distância de 231.22m, chega-se
ao Ponto PE-39 de coordenadas E-509884.455 N-8660249.678. Daí
com o azimute de 213°13'57" e com a distância de 153.40m,
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chega-se ao Ponto P1/18 de coordenadas E-509800.385 N8660121.366. Daí segue por uma cerca, com a distância de
354.38m, chega-se ao Marco M1/18 de coordenadas E-509684.798
N-8659787.260. Daí segue pela margem do Riacho da Nanica,
com a distância 167.89m, chega-se ao Ponto P4/19 de coordenadas E-509541.869 N -8659854.542. Daí com o azimute de
255°17'50" e com a distância de 7.030m, chega-se.ao Ponto P3/19
de coordenadas E-509535.073 N -8659852.759. Daí segue margean-'
do o Riacho da Nanica, com a distância de 1439.30m, chega-se
ao Ponto A1074 de coordenadas E-508866.536 N-8660379.280. Daí
com o azimute de 212°22'18" e com a distância de 7.872m, chegase ao Ponto M1/13 de coordenadas E-508862.321 N-8660372.631.
Daí com o azimute de 254°24'47" e com a distância de 51.060m,
chega-se ao Ponto P4/13 de coordenadas E-508813.138 N8660358.911. Daí com o azimute de 272°04'36" e com a distância
de 6.450m, chega-se ao Ponto P3/14 de coordenadas E-508806.691
N-8660359.145. Daí segue por uma cerca à beira da estrada com
a distância de 80.69m, chega-se ao Ponto P4/14 de coordenadas
E-508736.152 N-8660322.166. Daí segue por uma cerca à beira da
estrada, com a distância de 406.72m, chega-se ao Ponto P1/13 de
coordenadas E-508331.184 N-S660333.189. Daí com o azimute de
329°35'22" e com a distância de 197.74m, chega-se ao Ponto
M1/10 de coordenadas E-508231.091 N-8660503,723. Daí com o
azimute de 222°59'20" e com a distância de 148.40m, chega-se ao
Ponto P2IlO de coordenadas E-508129.903 N-8660395.169. Daí
com o azimute de 202°29'00" e com a distância de 8.760m, chegase ao Ponto P2/12 de coordenadas E-508126.552 N-8660387.074.
Daí com o azimute de 197°26'59" e com a distância de 195.19m,
chega-se ao Ponto M1/11 de coordenadas E-508068.019 N8660200.864. Daí com o azimute de 190°14'43" e com a distância
de 44.950m, chega-se ao Ponto PE-35 de coordenadas E508060.025 N-8660156.634. Daí com o azimute de 272°46'25" e
com a distância de 398.90m, chega-se Ponto PE-34-A de coordenadas E-507661.595 N-8660175.938. Daí segue por uma cerca, com
a distância de 342.25m, chega-se ao Ponto P5/9 de coordenadas
E-507730.288 N-8660511.141. Daí com o azimute de 19°48'01" e
com a distância de 8.580m, chega-se ao Ponto P4/9 de coordenadas E-507733.194 N-8660519.214. Daí com o azimute de 16°04'17"
e com a distância de 232.17m, chega-se ao Ponto P3/9 de coordenadas E-507797.467 N-8660742.311. Daí com o azimute de
351°07' 59" e com a distância de 538.02m, chega-se ao Ponto
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Ml/9 de coordenadas E-507714.538 N -8661273.902. Daí com o azimute de 244°27'51" e com a distância de 228.46m, chega-se ao
Ponto P2/9 de coordenadas E-507508.398 N-8661175.420. Daí com
o azimute de 264°41 '57" e com a distância de 146.72m, chega-se
ao Ponto P1I9 de coordenadas E-507362.30 N-8661161.866. Daí
com o azimute de 249°04'01" e com a distância de 165.52m,
chega-se ao Ponto Ml/4 de coordenadas E-507207.713 N8661102.732. Daí com o azimute de 270°28'01" e com a distância
de 334.85m, chega-se ao Ponto Pl/4 de coordenadas E-506872.876
N-8661105.461. Daí com o azimute de 242°06'55" e com a distância de 879.86m, chega-se ao Ponto P2/4 de coordenadas E506095.178 N-8660693.958. Daí com o azimute de 132°53'59" e
com a distância de 542.06m, chega-se ao Ponto P3/4 de coordenadas E-506492.260 N-8660324.967. Daí com o azimute de
145°10'51" e com a distância de 1127.56m, chega-se ao Ponto
PE-31-A de coordenadas E-507136.083 N-8659399.287. Daí com o
azimute de 176°55'02" e com a distância de 92.590m, chega-se ao
Ponto PE-31 de coordenadas E-507141.062 N-8659306.835. Daí
com o azimute de 176°55'02" e com a distância de 496.73m,
chega-se ao Ponto PE-30 de coordenadas E-507167.774 N8658810.823. Daí com o azimute de 275°36'55" e com a distância
de 90.900m, chega-se ao Ponto PE-29 de coordenadas E507077.315 N-8658819.717. Daí com o azimute de 262°42'23" e
com a distância de 75.250m, chega-se ao Ponto PE-28 de coordenadas E-507002.674 N-8658810.164. Daí com o azimute de
254°44'34" e com a distância de 95.180m, chega-se ao Ponto PE27 de coordenadas E-506910.851 N-8658785.118. Daí com o aeimute de 265°22'42" e com a distância de 97.460m, chega-se ao Ponto PE-26 de coordenadas E-506813.706 N-8658777.265. Daí com o
azimute de 329°37'29" e com a distância de 527.19m, chega-se ao
Ponto PE-25 de coordenadas E-506547.127 N-8659232.092. Daí
com o azimute de 341°22'25" e com a distância de 207'.09m,
chega-se ao Ponto PE-24 de coordenadas E-506480.983 N8659428.337. Daí com o azimute de 341°31'56" e com a distância
de 206.53m, chega-se ao Ponto PE-23 de coordenadas E506415.561 N-8659624.231. Daí com o azimute de 267"52'43" e
com a distância de 298.73m, chega-se ao Ponto PE-22 de coordenadas E-506117.037 N-8659613.174. Daí com o azimute de
268°10'34" e com a distância de 229.25m, chega-se ao Ponto PE21 de coordenadas E-505887.908 N-8659605.878. Daí com o azimute de 267°29'18" e com a distância de 168.82m, chega-se ao PonCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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to PE-20 de coordenadas E-505719.249 N-8659598.480. Daí com o
azimute de 182°48'09" e com a distância de 388.47m, chega-se ao
Ponto PE-19 de coordenadas E-505700.255 N-8659210.474. Daí
com o azimute de 182°48'09" e com a distância de 471.33m,
chega-se ao Ponto PE-18 de coordenadas E-505677.210 N8658739.709. Daí com o azimute de 183°18'42" e com a distância
de 27.880m, chega-se ao Ponto P1/2 de coordenadas E-505675.600
N-8658711.878. Daí com o azimute de 182°44'46" e com a distância de 252.44m, chega-se ao Ponto PE-17 de coordenadas E505663.505 N-8658459.731. Daí com o azimute de 189°24'55" e
com a distância de 6.610m, chega-se ao Ponto P2/2 de coordenadas E-505662.424 N -8658453.212. Daí com o azimute de
181"23'21" e com a distância de 8.180m, chega-se ao Ponto P3/2
de coordenadas E-505662.226 N-8658445.039. Daí com o azimute
de 182°44'14" e com a distância de 504.62m, chega-se ao Ponto
PE-16 de coordenadas E-505638.127 N-8657940.997. Daí com o
azimute de 265°54'39" e com a distância de 146.02m, chega-se ao
Ponto PE-15 de coordenadas E-505492.481 N-8657930.585. Daí
com o azimute de 267°38'26" e com a distância de 194.76m,
chega-se ao Ponto PE-14 de coordenadas E-505297.887 N8657922.568. Daí com o azimute de 268°06'08" e com a distância
de 101,44m, chega-se ao Marco M1/01, ponto de origem do descrito deste perímetro com 37.314.56m e perfazendo uma área de
2515.8067 hectares.
Art. 2? Fica a Codevasf autorizada a promover, e executar, com recursos próprios, a desapropriação de que trata este
decreto, podendo, para efeito de imissão na posse, eleger a urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21
de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n?
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 10 de setembro de 1991; 170° da Independência e
lO3? da República.
ITAMAR FRANCO
Antonio Cabrera
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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(21) DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(Codevasf), áreas de terras localizadas no
Município de Riachão das Neves, no Estedo da Bahia.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Const.ituição, e tendo em vista o disposto no artigo 5?, alínea p, do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956, combinado com os artigos 28 a 33 da Lei n?
6.662, de 25 de junho de 1979, bem como o disposto no artigo 11
da Lei n:' 6.088, de 16 de julho de 1974,
DECRETA:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco (Codevasf), áreas de terras e respectivas benfeitorias, necessárias à implantação do Projeto de Irrigação denominado Nupeba, localizado no Município de Riachão das Neves, Estado da Bahia, de acordo com a planta constante do Processo n? 21000.005546/91-83
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária e assim descritas: Área A, partindo-se do Marco
E-18 com as coordenadas geográficas lato 11°46'36,5"S longo
44°45'07,4"WG e coordenadas planas - UTM (Datum SAD-69)
N-8698108.760 e E-527012.590. Daí com o azimute 136°25'41" e
com a distância de 1097.446m, chega-se ao Marco M-42 de coordenadas E-427769.020 e N-8697313650. Daí com azimute de
135°29'07" e com a distância de 9.186m, chega-se ao Marco M-41
de coordenadas E-527775.460 N-8697307.100. Daí com o azimute
de 136°27'04" e com a distância de 178.135m, chega-se ao Ponto
41-A de coordenadas E-527898.190 N-8697177.990. Daí com o azimute de 157°32'50" e com a distância de 317.422m, chega-se ao
Marco M-37 de coordenadas E-528019.420 N-8696884.630. Daí
com o azimute de 157°04'59" e com a distância de 36.504m,
chega-se ao Marco M-35 de coordenadas E-528033.640 N8696851.010. Daí com o azimute de 155°07'59" e com a distância
de 314.189m, chega-se ao Ponto P-34 de coordenadas ECol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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528165.760 N-8696565.950. Daí com o azimute de 83°21'17" e com
a distância de 56,429m, chega-se ao Ponto P-33 de coordenadas
E-528221.810 N -8696572,480. Daí com o azimute de 175°00'16" e
com a distância de 47.199m, chega-se ao Ponto P-32 de coordenadas E-528225.920 N-8696525,460. Daí com o azimute de
239°46'21 e com a distância de 88.353m, chega-se ao Ponto P-31
de coordenadas E-528149.580 N-8696480.980. Daí com o azimute
de 241°34'04" e com a distância de 494.792m, chega-se ao Ponto
P-25 de coordenadas E-527714,470 N -8696245,400. Daí com o azimute de 243°26'06" e com a distância de 12.298m, chega-se ao
Ponto P-26 de coordenadas E-527703,470 N -8696239.900. Daí com
o azimute de 242°04'52" e com a distância de 640.101m, chega-se
ao Ponto E-30 de coordenadas E-527137.870 N-8695940.190. Daí
com o azimute de 323°09'33" e com a distância de 348,418m,
chega-se ao Ponto E-31 de coordenadas E-526928.960 N8696219.030. Daí com o azimute de 323°52'21" e com a distância
de 279.841m, chega-se ao Ponto E-8 de coordenadas E-526763.970
N-8696445.060. Daí com o azímute de 71°21'17" e com a distância
de 582.903m, chega-se ao Ponto E-32 de coordenadas E527316.280 N-8696631.420. Daí com o azimute de 72°04'40" e com
a distância de 17.387m, chega-se ao Ponto E-33 de coordenadas
E-527332.820 N-8696636.780. Daí com o azimute de 72°51'18" e
com a distância de 591.097m, chega-se ao Ponto E-9 de coordenadas E-527897.650 N-8696811.030. Daí com o azimute de
328°59'35" e com a distância de 560.643m, chega-se ao Ponto ElO de coordenadas E-527608.840 N-8697291.560. Daí com o azimute de 328°59'25" e com a distância de 6,429m, chega-se ao Ponto
lO-A de coordenadas E-527605.528 N-8697297.070. Daí com o azimute de 264°12'34" e com a distância de 669.715m, chega-se ao
Ponto E-34 de coordenadas E-526939.230 N-8697229.500. Daí com
o azimute de 4°46'10" e com a distância de 882.315m, chega-se
ao Marco .E-18, ponto de origem do descritivo deste perímetro
com 7.230,80m e perfazendo uma área de 108.8475 hectares; Área
«B», partindo do Marco 83 com coordenadas geográficas lato
11"48'21"8 longo 44°43'57"WGr. e coordenadas planas UTM
(Datum-8AD/69) E-529128.90 N-8694911.08. Daí com o azimute
de 246°56'30" e com a distância de 211.99m, chega-se ao marco
82 de coordenadas E-528933.85 N-8694828.05. Daí com o azimute
de 246°48'04" e com a distância de 19.04m, chega-se ao Ponto P81 de coordenadas E-528916.340 N -8694820.550. Daí com o azimute de 257°24'28" e com a distância de 201.91m, chega-se ao PonCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set./out. 1991.
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to P-80 de coordenadas E-528719.290 N-8694776.530. Daí com o
azimute de 312°41'02" e com a distância de 62.80m, chega-se ao
Ponto 80-1 de coordenadas E-528673.130 N-8694819.100. Daí com
o azimute -de 308°12'30" e com a distância de 29.92m, chega-se
ao Ponto 80-2 de coordenadas E-528649.620 N-8694837.61O. Daí
com o azimute de 303°25'18" e com a distância de 172.40m,
chega-se ao Ponto P-79 de coordenadas E-528505.730 N8694932.570. Daí com o azimute de 337°29'32" e com a distância
de 108.91m, chega-se ao Ponto 79-1 de coordenadas E-528464.040
N-8695033.180. Daí com o azimute de 344°50'26" e com a distância de 204.70m, chega-se ao Ponto 79-2 de coordenadas E528410.510 N-8695230.750. Daí com o azimute de 337°12'23" e
com a distância de llO.55m, chega-se ao Ponto P-78 de coordenadas E-528367.680 N-8695332.670. Daí com o azimute de
238°27'31" e com a distância de llO.91m, chega-se ao Ponto P-77
de coordenadas E-528273.150 N-8695274.650. Daí com o azimute
de 340°17'37" e com à distância de 407.09m, chega-se ao Ponto
77-1 de coordenadas E-528135.880 N-8695657.900. Daí com o azimute de 355°16'57" e com a distância de 48.68m, chega-se ao Ponto 77-2 de coordenadas E-528131.880 N-8695706.420. Daí com o
azimute de 334°06'27" e com a distância de 68.20m, chega-se ao
Ponto P-75 de coordenadas E-528102.090 N-8695767.780. Daí com
o azimute de 74°31 '37" e com a distância de ll6.24m, chega-se
ao Ponto P-19 de coordenadas E-522814.120 N-8695798.790. Daí
com o azimute de 63°25'59" e com a distância de 13.42m, chegase ao Ponto P-18 de coordenadas E-528226.120 N-8695804.790.
Daí com o azimute de 47°30'03" e com a distância de 275.40m,
chega-se ao Marco 16 de coordenadas E-528429.170 N8695990.850. Daí com o azimute de 147°03'20" e com a distância
de 1286.67m, chega-se ao Marco 83, ponto de origem do descritivo deste perímetro com 3448.83m e perfazendo urna área de
55.7535 hectares; Área «C», partindo-se do Marco 26 com coordenadas geográficas lato 11°49'13"S longo 44°44'17"WGr. e coordenadas planas UTM (Datum SAD-69) E-528524.200 N8693296.100. Daí com O azimute de 80°45'24" e com a distância
de 331.92m, chega-se ao Ponto 139 de coordenadas E-528851.81O
N-8693349.420. Daí com o azimute de 81°18'50" e com a distância
de 374.55m, chega-se ao Ponto E-2 de coordenadas E-529222.070
N-8693405.980. Daí com o azimute de 167°33'08" e com a distância de 761.71m, chega-se ao Ponto E-3 de coordenadas E529386.250 N-8692662.180. Daí com o azimute de 274°33'07" e
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com a distância de 617.76m, chega-se ao Ponto E-4 de coordenadas E-528770.440 N-8692711.210. Daí com o azimute de
337°10'06" e com a distância de 634.61m, chega-se ao Marco 26,
ponto de origem do descritivo deste perímetro com 2720.55m e
perfazendo uma área de 44.3219 hectares; Área D, partindo do
Marco 38 com coordenadas geográficas lato 11°46'16"8 longo
44°41'45"WG e coordenadas planas UTM (Datum 8AD-69) E533134.740 N-8698728.780. Daí com o azimute de 312°52'08" e
com a distância de 8.13m, chega-se ao Marco 39 de coordenadas
E-533128.780 N-8698734.310. Daí com o azimute de 321°02'59" e
com a distância de 133.34m, chega-se ao Ponto P-134 de coordenadas E-533044.950 N -8698838.010. Deste seguindo pela margem
do Riacho do Curralinho com uma distância de 1870.48m, chegase ao Ponto P-135 de coordenadas E-534173.170 N-8698257.710.
Deste seguindo pela margem do Rio Grande, com uma distância
de 195.24m, chega-se ao Ponto P-15 de coordenadas E-534075.930
N-8698093.420. Daí com o azimute de 279°49'07" e com a distância de 67.68m, chega-se ao Ponto 15-1 de coordenadas E534009.240 N-8698104.960. Daí com o azimute de 275°16'26" e
com a distância de 229.11m, chega-se ao Ponto P-21 de coordenadas E-533781.100 N-8698126.020. Deste segue por uma cerca
com a distância de 900.20m, chega-se ao Marco 30 de coordenadas E-533083.510 N-8698682.670. Daí com o azimute de 48°00'06"
e com a distância de 68.92m, chega-se ao Marco 00038, ponto de
origem do descritivo deste perímetro com 3473.lOm e perfazendo
uma área de 24.5473 hectares; Área E, partindo-se do marco
00045 de coordenades geográficas lato 11°46'54"8 longo
44°43'47"WG
e
coordenadas
planas
UTM
(Datum
8AD-69) E-529439.440 N-8697569.750. Daí com o azimute de
332°32'23" e com a distância de 958.280m, chega-se ao Ponto 451, de coordenadas E-528997.540 N -8698420.060. Daí com o azimute de 312°04'11" e com a distância de 930.080m, chega-se ao Ponto P-98, de coordenadas E-528307.120 N-8699043.240. Daí com o
azimute de 54°47'05" e com a distância de 236.01Om, chega-se ao
Ponto P-97, de coordenadas E-528499.930 N-8699179.340. Daí com
o azimute de 132°27'22" e com a distância de 939.460m, chega-se
ao Ponto P-66, de coordenadas E-529193.070 N-8698545.180. Daí
com o azimute de 63°47'27" e com a distância de 816.400m,
chega-se ao Marco 69, de coordenadas E-529925.530 N8698905.740. Daí com o azimute de 162°08'19" e com a distância
de 250.890m, chega-se ao Marco 68, de coordenadas E-530002.480
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N-8698666.940. Daí com o azimute de 161°56'10" e com a distância de 133.490m, chega-se ao Ponto 68-1, de coordenadas E530043.870 N-8698540.030. Daí com o azimute de 164°27'54" e
com a distância de 121.62m, chega-se ao Marco 6'1, de coordenadas E-530076.440 N -8698422.860. Daí com o azimute de
244°40'11" e com a distância de 445.89m, chega-se ao Ponto 67-1,
de coordenadas E-529673.420 N-8698232.090. Daí com o azimute
de 247°09'31" e com a distância de 286.35m, chega-se ao Ponto
P-65, de coordenadas E-529409.520 N-8698120.930. Daí com o azimute de 153°15'08" e com a distância de 505.98m, chega-se ao
Marco 64, de coordenadas E-529637.240 N-8697669.100. Daí com o
azimute de 243°19'55" e com a distância de 221.35m, chega-se ao
Marco 45, ponto de origem do descritivo deste perímetro com
5845.80m e perfazendo uma área de 81.4382 hectares; Área F,
partindo-se do Marco 16 com coordenadas geográficas lat.
11°45'08"S long, 44°46'39"WGr. e coordenadas planas UTM
(Datum SAD-69) E-524247.190 N-8700820.490. Seguindo pela margem do Riacho do Curralinho com uma distância de 3395.58m,
chega-se ao Ponto P-120 de coordenadas E-524863.250 N8702299.920. Daí com o azimute de 160°52'32" e com a distância
de 251.02m, chega-se ao Ponto 120-1, de coordenadas E524945.490 N -8702062.760. Daí com o azimute de 162°19'20" e
com a distância de 614.51m, chega-se ao Ponto 120-2, de coordenadas E-525132.100 N-8701477.270. Daí com o azimute de
162°26'46" e com a distância de 649.87m, chega-se ao Ponto 1203, de coordenadas E-525328.100 N-8700857.660. Daí com o azimute de 143°52'45" e com a distância de 470.34m, chega-se ao Ponto E-42 de coordenadas E-525605.360 N-8700477.730. Daí com o
azimute de 245°02'37" e com a distância de 807.25m, chega-se ao
Ponto E-15 de coordenadas E-524873.480 N-8700l37.130. Daí com
o azimute de 317°37'13" e com a distância de 361.67m, chega-se
ao Ponto E-43 de coordenadas E-524629.700 N-8700404.290. Daí
com azimute de 317°33'47" e com a distância de 449.67m,
chega-se ao Ponto E-25 de coordenadas E-524326.270 N8700736.160. Daí com o azimute de 316°50'20" e com a distância
de 115.62m, chega-se ao Marco 16, ponto de origem do descritivo
deste perímetro com 7115.53m e perfazendo uma área de 165.0115
hectares.
Art. 2? Fica a Codevasf autorizada a promover e executar,
com recursos próprios, a desapropriação de que trata este decreto, podendo, para efeito de imissão na posse, eleger a urgênCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5. t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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cia a que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei n? 2.876,
de 21 de maio de 1956.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Antonio Cabrera

(22)

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 1991
Cria o Comitê Nacional de Saneamento, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe conferem o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e o art. 57 da Leí n? 8.028, de 12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1? Fica criado, no âmbito do Ministério da Ação Social, o Comitê Nacional de Saneamento (CNS), com o objetivo
de propíciar a participação dos segmentos interessados na discussão das questões pertinentes ao setor, competindo-lhe:
I - oferecer subsídios para a formulação da Política Nacional de Saneamento;
II - acompanhar a execução da Política N acionaI de Saneamento e formular sugestões objetivando orientá-la;
III - opinar sobre assuntos que lhe sejam submetidos.
Art. 2? O CNS terá a seguinte composição:
I - o Secretário Nacional de Saneamento do Ministério
da Ação Social, que o presidirá;
II - o Diretor do Departamento de Planejamento e Engenharia, da Secretaria Nacional de Saneamento, que exercerá
as funções de Secretário;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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III - um representante da Consultoria Jurídica do Ministério da Ação Social;
IV - um representante da Secretaria Nacional da Habitação do Ministério da Ação Social;
V - um representante da Secretaria do Meio Ambiente
da Presidência da República;
VI - um representante da Secretaria Especial de Política Econômica do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;

VII - um representante do Ministério da Saúde;
VIII - um representante da Diretoria de Saneamento e
Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal;
IX - um representante do Departamento Nacionai de
Águas e Energiado Ministério da Infra-Estrutura;
X - um representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental;
XI - um representante da Associação Brasileira das
Empresas de Saneamento Básico Estaduais;
XII - um representante da Associação Brasileira dos Serviços Municipais de Água e Esgoto;
XIII - um representante do Fórum dos Secretários Estaduais de Saneamento e Meio Ambiente;
XIV - dois representantes do Conselho Nacional de Moradores (Conan):
XV - quatro membros escolhidos dentre os dirigentes de
entidades e empresas públicas ou privadas, ligadas ao setor de
saneamento.
Art. 3? Os membros do CNS e respectivos suplentes serão
designados pelo Ministro de Estado da Ação Social, sendo os
referidos nos incisos III a XIV, do artigo anterior, indicados pelos titulares dos órgãos e das entidades representadas, e os do
inciso XV escolhidos livremente, para mandato de um ano, dentre pessoas de notória especialização na área de saneamento.
Art. 4? A função de membro do CNS não será remunerada, sendo seu exercício considerado serviço relevante.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set./out. 1991.

2694
Art. 5? O CNS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
trimestre, em Brasília, e. extraordinariamente, como dispuser o
seu regimento interno.
Art. 6? O Regimento Interno do CNS será elaborado pelo
colegiado e aprovado pelo Ministro de Estado da Ação Social.
Art. 7? A Secretaria Nacional de Saneamento proporcionará ao CNS o apoio técnico-administrativo necessário ao seu funcionamento.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Margarida Procópio
(23)

DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilidade publica, para fins
de desapropriação, imáveie urbanos, com
benfeitorias, situados na cidade de Porto
Alegre (RS), destinados ao funcionamento
do Tribunal Regional Federal da 4~ Região,
com sede naquela Capital.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art.
5?, inciso XXIV, da Constituição, combinado com os arts. 5?,
alínea h, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e tendo em vista
o que consta do Processo GM n? 3.354, de 1991, do Ministério da
Justiça,
DECRETA:
Art. 1? São declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, os imóveis urbanos de propriedade de LAB Engenharia e Consultoria Ltda., com sede em Porto Alegre
(RS), CGC n? 89.561.138/0001·73, descritos e caracterizados a seguir:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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I - casa de alvenaria, própria para moradia, localizada
na Rua Mostardeiro n? 509, bairro Moinhos de Vento (Rio Branco), na Cidade de Porto Alegre (RS), no quarteirão formado pelas Ruas Mostardeiro, Dr. Florêncio Igartua, Dona Laura e Av.
Goethe, com suas dependências, benfeitorias e instalações, e o
respectivo terreno que mede: 8,80m (oito vírgula oitenta metros)
de frente, ao norte para a Rua Mostardeiro, por 44,45m (quarenta e quatro vírgula quarenta e cinco metros) de extensão da
frente ao fundo, onde entesta com a propriedade que é ou foi de
Rodolfo Hopf, dividindo-se, por um lado, com propriedade que é ou
foi de Plácido Guimarães e outros, de n? 517, com a qual tem
parede comum e meação, e, pelo outro lado, com imóvel que
pertence ou pertenceu a Abade G. Ayub, conforme consta do
Registro de Imóveis da 1~ Zona do município de Porto Alegre
(RS), Registro n? 12, de 3 de janeiro de 1983, da Matrícula n?
15.503, à fls. 2v., do livro n? 2; e
II - casa de alvenaria, situada na Rua Mostardeiro, n?
517, bairro Moinhos de Vento (Independência), na cidade de
Porto Alegre (RS), no quarteirão formado pelas Ruas Mostardeiro, Dr. Florêncio Igartua, Dona Laura e Av. Goethe, com
suas dependências, benfeitorias e instalações, e o respectivo terreno que mede: 8,80m (oito vírgula oitenta metros) de frente para .a Rua Mostardeiro, por 44,45m (quarenta e quatro vírgula
quarenta e cinco metros) de extensão da frente ao fundo, onde
entesta com propriedade que é ou foi de Ivo Lambertz, e, pelo
outro lado, com propriedade que é ou foi da viúva Otavia Bopp,
conforme consta do Registro de Imóveis da 1~ Zona do município de Porto Alegre (RS), Registro n? 15, de 29 de outubro
de 1985, da matrícula n? 13.342, a fls. 2v., do livro n? 2.
Art. 2? Os imóveis especificados no artigo anterior
destinar-se-ão ao funcionamento do Tribunal Regional da 4~ Região, com sede em Porto Alegre (RS).
Art. 3? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 4? A despesa decorrente da execução do disposto neste decreto correrá à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional Federal da 4~ Região.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Jarbas Passarinho
(24)

DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Re-

forma Agrária, crédito suplementar no va10r de Cr$2.571.921.000,00.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no Decreto n? 99.616, de 17 de outubro de
1990, e no art. 7? da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$2.571.921.000,00 (dois bilhões, quinhentos e setenta e um milhões, novecentos e vinte e um mil cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo 1 deste decreto, no montante
especificado.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do cancelamento parcial de dotações do órgão «80.000 - Entidades em Extinção, Dissolução
ou Privatização - Lei n? 8.029/90 » , indicadas no Anexo II deste
decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 12.9.1991, págs. 19301/19302.
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(25)

DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Secretaria dos Desportos, crédito
suplementar no valor de Cr$28.800.000,OO
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria dos Desportos, crédito suplementar no valor de
Cr$28.800.000,00 (vinte e oito milhões, oitocentos mil cruzeiros)
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílío Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 12.9.1991, pág. 19302.

(26)

DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1991
Autoriza a cessão, a titulo de utilização
gratuita, do terreno que menciona, situado
no Município de Visconde do Rio Branco,
Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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o disposto no art. 125 do Decreto-Lei n? 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e no art. I? do Decreto-Lei n? 178, de 16 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. I? Fica o Departamento do Patrimônio da União autorizado a promover a cessão, a título de utilização gratuita, ao
Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais,
do imóvel situado naquela cidade, no lugar denominado
Barrinha, composto de 38,9997 hectares, com as características e
confrontações contidas na matrícula n? 3.634 do Livro de Registro Geral do Cartório do Registro de Imóveis de Visconde do
Rio Branco (MG), de acordo com os elementos constantes do
processo protocolado no Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, sob o n? 10680.015.077/87-14.
Art. 2? O imóvel a que se refere o artigo anterior destinase à instalação de campo de pouso municipal e de posto de fomento florestal destinado à pesquisa e produção de mudas de
plantas cítricas e tropicais, sob a supervisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama).
Parágrafo único. É fixado o prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação deste decreto, para que o cessionário
efetive, às suas expensas, a realização das obras e benfeitorias
necessárias à consecução dos objetivos da cessão, conforme plano de ações especificado no processo próprio, sob aprovação e
fiscalização dos órgãos competentes.
Art. 3? Responderá o cessionário, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser invocadas por terceiros, concernentes aos terrenos de que trata este
decreto.
Art. 4? Os direitos e obrigações aqui mencionados não excluem os outros explícita ou implicitamente decorrentes de contrato de cessão e da legislação pertinente.
Art. 5? A cessão tornar-se-á nula, independentemente de
ato especial, sem direito o cessionário a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no artiCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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go 2? deste decreto, se inobservado o prazo fixado em seu parágrafo único; ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula
contratual.
Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(27)

DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Ministério do Exército, em tevor da Secretaria de Economia e Finanças e
do Fundo do Exército, crédito suplementar
no valor de Cr$203.864.000,OO, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas b e d, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da
Secretaria de Economia e Finanças e do Fundo do Exército, crédito suplementar no valor de Cr$203.864.000,OO (duzentos e três
milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil cruzeiros), para
atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações e do
excesso de arrecadação dos recursos classificados como Recursos Diretamente Arrecadados - Outras Fontes, indicados, respectivamente, nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes
especificados.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 23.9.1991, pág. 20408.

(28) DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1991
Abre à Presidência da RepúbIíca, em
favor da Secretaria da Administração Federal, crédito suplementar no valor de
Cr$6. 720.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n:' 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria da Administração Federal, crédito suplementar no
valor de Cr$6.720.000,00 (seis milhões, setecentos e vinte mil
cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 20 de setembro de 1991, 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 23.9.1991. pág. 20409.
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(29) DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça do Trabalho, crédito

suplementar no valor de CrS165ABO.OOO,OO,
para reforço de dotaç6es consignadas no vi-

gente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de CrSI65,480.000,00 (cento e
sessenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de setembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO de 24.9.1991, pág.
(30)

20549.

DECRETO DE 23 DE SETEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uníeo, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de Cr$7.592.140.000,OO
para reforço de dotação consignada no vtgente orçamento.
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o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercrcio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, (Lei n?
8.175 de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$7.592.140.000,OO (sete bilhões, quinhentos e noventa e dois milhões e cento e quarenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO

de 24.9.1991, pág. 20550.

(31) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóvel urbano, com
benfeitorias, situado na Cidade de Londrina (PR), destinado ao funcionamento de Vara da Justiça Federal no Estado do Paraná
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com o art. 5?,
inciso XXIV, da Const.ituição, combinados com os arts. 5?,
alínea h, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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terado pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956, e tendo em vista
o que consta do Processo GM n? 3.802, de 1991, do Ministério da
Justiça,
DECRETA:
Art. 1~ É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a data de terras n? 4 da Quadra n~ V, localizada
na Avenida Santos Dumont, n? 1.415, Bairro Jardim Santos Oumont, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, da subdivisão
do remanescente do Lote n? 1 da Gleba Ribeirão Cambé, adquirida em maior porção pela transcrição n? 7.314, do Cartório de
Imóveis do 2? Oficio daquele Município, contendo uma casa de
alvenaria e tijolos, de dois pavimentos, o térreo constituido de:
sala de estar; dois lavabos; dois escritórios, sala de TV; copa;
dois halIs; sala de jantar; cozinha; despensa; depósito; garagem;
quarto e banheiro-sanitário de serviço; despejo; depósito; área
para churrasqueira e sanitário; e o pavimento superior formado
por: duas suites; halI; quatro dormitórios e banheiro-sanitário social, de propriedade de Fátima Leila EI Rafihi, Mahmoud Fawzi
EI Rafihi, Mouhamad Samir EI Rafihi, Ahmad Milhem Mizar
EI Rafihi e Soraya Zehia EI Rafihi, conforme a transcrição n?
24.801, de 6 de março de 1969, do Livro 3-BR, do Cartório Canziani - Registro de Imóveis do 2? Ofício.
Parágrafo único. O imóvel referido no caput deste artigo
tem as seguintes características e confrontações: terreno com
área de 802,5m2 (oitocentos e dois vírgula cinco metros quadrados), medindo: pela frente, com a Avenida Aeroporto numa largura de 10,60m (dez virgula sessenta metros); de um lado com a
data de terras n~ 3, numa extensão de 40,00m (quarenta metros);
de outro lado, com a Rua «1», numa extensão de 30,00m (trinta
metros); aos fundos, com a data de terras n? 5, numa largura de
20,60m (vinte vírgula sessenta metros); e, finalmente, na confluência da Avenida Aeroporto com a Rua «lu, numa curva de
15,71m (quinze vírgula setenta e um metros).
Art. 2~ O imóvel especificado no artigo anterior destinarse-á ao funcionamento da Vara da Justiça Federal na cidade de
Londrina, da Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do
Paraná, integrante do Tribunal Regional Federal da 4~ Região,
com sede em Porto Alegre (RS).
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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Art. 3? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
julho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 4? A despesa decorrente da execução do disposto neste decreto correrá à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional Federal da 4~ Região.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Pesserinbo
(32) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomunicações do Paraná S.A. (Teleperl, o imóvel
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 5?, letra h, 6? e 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, bem assim o que consta do Processo Minfra n? 29000.015649/91-08,
DECRETA:
Art. I? E declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações do Paraná S.A.
(Telepar), área de terreno com 960,00m 2 (novecentos e sessenta
metros quadrados), sem benfeitorias, composta de dois lotes urbanos localizados na Rua Conselheiro Dantas, a 38,60 metros da
Rua Nunes Machado, Bairro do Parolin, em Curitiba, Estado
do Paraná, de propriedade de Ivete Ana Bonato, conforme consta do livro 3-AM, sob n? 39.711, do Registro de Imóveis da 6~
Circunscrição da Comarca de Curitiba, destinada à construção
de prédio para a ampliação do sistema telefônico urbano e interurbano.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5,
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Parágrafo único. A área de terreno a que se refere este artigo é composta pelos lotes 9 e lO, da planta Orestes Codega,
correspondente aos lotes 5 e 4 da nova numeração dada pela
Prefeitura Municipal de Curitiba e possui as seguintes dimensões e confrontações: com frente para a Rua Conselheiro Dantas, mede 24,00 metros; do lado esquerdo, de quem da Rua Conselheiro Dantas olha os lotes, mede 40,00 metros; nos fundos,
mede 24,00 metros; do lado direito, de quem da Rua Conselheiro
Dantas olha os lotes, mede 40,00 metros.
Art. 2? Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) autorizada a promover, na forma da legislação vigente, a
desapropriação do imóvel de que trata este decreto, em favor da
Telecomunicações do Paraná S.A. (Telepar), com a utilização de
recursos da última.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é
considerada de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n? 3.365, de 1941, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de Santana

(33) DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor da Telecomunícecões do Paraná S.A. tTeleper), o imóvel
que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 5?, letra h, 6? e 15 do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, bem assim o que consta do Processo Minfra n? 29000.015647/91-74,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. I? f; declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações do Paraná S.A.
(Telepar), área de terreno com 1.544,00m2 (um mil, quinhentos e
quarenta e quatro metros quadrados), sem benfeitorias, composta de três lotes urbanos localizados na Rua Conselheiro Dantas,
esquina com a Rua Nunes Machado, Bairro do Parolin, em Curitiba, Estado do Paraná, de propriedade de José Carlos Bonato, conforme consta do livro 3-AM, sob n? 39.711, do Registro de
Imóveis da 6~ Circunscrição da Comarca de Curitiba, destinada
à construção de prédio para a ampliação do sistema telefônico
urbano e interurbano.
Parágrafo único. A área de terreno a que se refere este artigo é composta pelos lotes 11, 12 e 13 da planta Orestes Codega, correspondente aos lotes 3, 2 e 1 da nova numeração dada
pela Prefeitura Municipal de Curitiba e possui as dimensões e
confrontações seguintes: lotes com frente para a Rua Conselheiro Dantas, mede 38,60 metros; do lado esquerdo, de quem da
Rua Conselheiro Dantas olha os lotes, mede 40,00 metros; pelo
lado direito, de quem da Rua Conselheiro Dantas olha os lotes,
de frente para a Rua Nunes Machado, mede 40,00 metros; nos
fundos, mede 38,60 metros.
Art. 2? Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) autorizada a promover, na forma da legislação vigente, a
desapropriação do imóvel de que trata este decreto, em favor da
Telecomunicações do Paraná S.A. (Telepar), com a utilização de
recursos da última.
Art. 3? A desapropriação a que se refere este decreto é
considerada de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei
n? 3.365, de 1941, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de Santana
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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DECRETO DE 24 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra situada no
lugar denominado Itepicuru, Fazenda ltuberaba, atual bairro São João, no Mu~
nicípio de Bom Jesus da Lapa, Estado da
Bahia.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, e de acordo com o art. 5?,
inciso XXIV, da Constituição, e com o art. 5?, letra a, do
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. i? Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área de terra, no total de 383.853,37m 2 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e três metros
quadrados e trinta e sete decímetros quadrados), situada no locai denominado Itapicuru, Fazenda Ituberaba, atual bairro São
João, no Município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
Parágrafo único. O imóvel referido neste artigo consta pertencer a Agnaldo Ferreira Góes, Manoel Catarino dos Santos,
Amâncio Pereira de Souza, Adernar Alves Pereira e sucessores
de Argemiro da Fonseca Pinto e se encontra assim descrito e
caracterizado:
- Tem início no Ponto A de coordenadas topográficas N8532.737,859 e E-672.629,615 de origem UTM "DATUN" AP-356,
que delimita esta com a área do aeroporto, a partir deste ponto,
segue pela cerca de divisa com Rumo de 65°45'29"NE e por uma
distância de 198,48m onde encontra o Ponto B; deste ponto def1ete à esquerda ao longo da cerca de divisa com Rumo de
1034'40"NW e por uma distância de 263,08m, onde encontra o
Ponto C; deste ponto deflete à esquerda com Rumo de
25°01'02"NW e por uma distância de 219,63m ao longo da cerca
onde encontra o Ponto 16C, confrontando até aqui com a área
do aeroporto; deste ponto deflete à direita e segue pela linha
ideal de divisa com Rumo de 89°15'09"NE e por uma distância
de 432,67m onde encontra o Ponto 42A; deste ponto deflete à esquerda com Rumo de 1034'10"NW e por uma distância de
69,84m ao longo da cerca onde encontra o Ponto 42; deste ponto
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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deflete à direita com Rumo de 77°11'56"SE por uma distância
de 278,59m ao longo da cerca, onde encontra o Ponto H confrontando até aqui com Agnaldo Ferreira Góes; deste ponto deflete
à direita e segue ao longo da cerca de divisa com Rumo de
17°20'26"SW e por uma distância de 149,40m onde encontra o
Ponto I; deste ponto deflete à esquerda ao longo da cerca de divisa com Rumo 15°45'57"SW e por uma distância de 249,56m,
onde encontra o Ponto J; deste ponto deflete à esquerda ao longo da cerca de divisa com Rumo de 15°30'28"SW e por uma distância de 87,63m onde encontra o Ponto K; deste ponto deflete à
direita ao longo da cerca de divisa com O Rumo de 18°47'42"SW
e por uma distância de 54,55m onde encontra o Ponto L; deste
ponto deflete à direita e segue ao longo da cerca de divisa com
Rumo de 21°06'03"SW e por uma distância de 28,42m, onde encontra o Ponto M; deste ponto deflete à direita e segue ao longo
da cerca de divisa com Rumo de 33°26'33"SW e por uma distância
de 27,46m onde encontra o Ponto N; deste ponto deflete à direita
ao longo da cerca de divisa com Rumo de 84°38'41"SW e por
uma distância de 155,66m onde encontra o Ponto O, fazendo
frente até aqui para estrada de terra existente, deste ponto def!ete à esquerda ao longo da cerca de divisa com Rumo de
73°34'19"SW e por uma distância de 376,82m, onde encontra o
Ponto P, confrontando com a estrada de terra existente e Amâncio Pereira de Souza; deste ponto deflete à direita e segue com
Rumo de 49°31 '17"NW e por uma distância de 96,05m ao longo
da cerca de divisa onde encontra o Ponto Q, fazendo frente para.
a estrada de rodagem que liga Bom Jesus da Lapa a Vitória da
Conquista; deste ponto deflete à direita e segue Ora pela linha
ideal de divisa e ora pela cerca de divisa com Rumo de
19°40'15"NW e por uma distância de 170,36m, confrontando com
Amâncio Pereira de Souza 73,80m, Adernar Alves Pereira
75,33m e sucessores de Argemiro da Fonseca Pinto 21,23m, perfazendo um total de 170,36m, onde encontra o Ponto A, ponto
este onde teve início esta descrição.
Art. 2? Destina-se a área de terra de que trata o artigo anterior à implantação de unidade de detecção do Sistema de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, conforme consta do
Processo M. Aer. n? 35-01/3185/90.
Art. 3? Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover as medidas necessárias aos procedimentos da desaproCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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priação de que trata o presente decreto, de conformidade com o
art. lO, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, correndo as despesas à conta de recursos orçamentários próprios.
Art. 4? Na forma do art. 15, do Decreto-Lei n? 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de ~1 de maio de
1956, a presente desapropriação é declarada de urgência, para
efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro

(35)

DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em fa-

vor do Ministério da Justiça. crédito suplementar no valor de Cr$39.536.000,OO, para
reforço de dotações consignadas nos vigen-

tes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS39.536.000,00 (trinta
e nove milhões, quinhentos e trinta e seis mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5. t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Brasília, 25 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 26.9.1991, pég. 20783.

(36)

DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1991
Institui a hora de verão em parte do
Território Nacional, no período que indica.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. I?, inciso I, letra b, do Decreto-Lei n?
4.295, de 13 de maio de 1942,
DECRETA:
Art. I? A partir de 0:00 (zero) hora do dia 20 de outubro de
1991, até a 0:00 (zero) hora do dia 9 de fevereiro de 1992, vigorará a hora de verão, adiantada de 60 (sessenta) minutos em relação à hora legal.
Art. 2? A hora de verão a que se refere o artigo anterior
será observada nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas
Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, e no
Distrito Federal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.
Brasília, 25 de setembro de 1991; 170? da Independência e
l03? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de Santana
Co1. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Declara de utílídade pública federal a
Sociedade Beneficente de Cravinhos/SP e
outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Const.ituição,
DECRETA:
Art. I? São declarados de utilidade pública federal, nos
termos do art. I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o art. I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Sociedade Beneficente de Cravinhos, com sede na Cidade
de Cravinhos, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 37.067/65);
Santa Casa e Maternidade de Presidente Alves, com sede
na Cidade de Presidente Alves, Estado de São Paulo (Processo
MJ n? 58.942172);
Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário
Oeste, com sede na Cidade de Rosário Oeste, Estado do Mato
Grosso (processo MJ n? 21.399173);
Educandário Lar da Criança, com sede na Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 70.788176);
Colégio São Miguel Arcanjo, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 66.268176);
Obras Sociais da Paróquia São Cristóvão, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo MJ
n? 74.307177);
Sociedade Beneficente Santa Maria Madalena Pastel, com
sede na Cidade de Leme, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
74.692177) ;
Obras Comunitárias da Diocese de Tianguá, com sede na cidade de TIanguá, Estado do Ceará (Processo MJ n? 15.779175);
LA.M. - Instituição Assistencial Meimei, com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 6.076/86);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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Fundação Professor Martiniano Fernandes, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco (Processo MJ n?
5.808/87);
Casa da Criança São José de Itapuí, com sede na Cidade de
Itapuí, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 19.816/87-71);
Irmandade da Santa Casa José Benígo Gomes, de Sud Mennncci, com sede na Cidade de Sud Mennucci, Estado de São
Paulo (Processo MJ n? 10.844/87);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Major
Vieira, com sede na Cidade de Major Vieira, Estado de Santa
Catarina (Processo MJ n? 1.639/87);
A Nossa Casa da Criança, com sede na Cidade de Santo
Amaro, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 6.358/91-31);
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, com sede na Cidade de Apucarana, Estado do Paraná (Processo MJ n?
11.571/91-38);
Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, com sede
na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ
n? 3.627/91-35)
Ação Social da Paróquia São João Batista, com sede na Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n?
2.108/91-22) ;
Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, com sede na
Cidade de Viradouro, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
5.103/91-15);
Creche Princesa Isabel, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo (Processo MJ n? 2.078/911;
Casa do Bom Samaritano, com sede na Cidade de Londrina,
Estado do Paraná (Processo PR n:' 08386.01311788).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. {Eletrobrás} a aumentar o capital
social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de
1979,
DECRETA:
Art. 1? Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
autorizada a aumentar o capital social, de Cr$1.524.316.303.238,68
(um trilhão, quinhentos e vinte e quatro bilhões, trezentos
e dezesseis milhões, trezentos e três mil, duzentos e trinta
e oito cruzeiros e sessenta e oito centavos) para Cr$
1.524.318.112.079,88 (um trilhão, quinhentos e vinte e quatro bilhões, trezentos e dezoito milhões, cento e doze mil, setenta e
nove cruzerios e oitenta e oito centavos), mediante a conversão
de debêntures, conforme escritura de emissão aprovada na
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de julho de
1989.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
João Eduardo Cerdeira de Santana
(39) DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1991
Aprova a reforma do Estatuto da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 8? da Lei n? 2.004, de 3 de outubro de 1953,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aprovada a reforma do Estatuto da Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobrás), nos termos do anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeíra de
Santana
ANEXO
ESTATUTO DA PETRÚLEO BRASILEIRO S.A.
(PETROBRÁS)
CAPíTULO I
Da Companhia e Seus Fins
Art. I? A Petróleo Brasileiro S.A., que usará abreviatura
Petrobrás, é uma sociedade de economia mista, constituída pela
União, na forma da Lei n? 2.004(1), de 3 de outubro de 1953.
Art. 2? A Petrobrás reger-se-á pela Lei n? 2.004, de 1953,
pela legislação a ela aplicável e às sociedades por ações e pelo
presente estatuto.
Art. 3? A companhia funcionará por tempo indeterminado;
tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, e poderá estabelecer, onde convier, no País e no exterior. filiais, agências, sucursais, escritórios, ou constituir subsidiárias, bem como participar do capital de outras sociedades.
Art. 4? A companhia tem por objeto a pesquisa, a lavra, a
refinação, a distribuição, a importação, a exportação, o comércío e o transporte de petróleo proveniente do poço, de xisto ou
de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, bem como quaisquer outras atividades
correlatas ou afins.
(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):13, out.Zdez. 1953.
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CAPÍTULO II
Do Capital Social
Art. 5? O Capital Social é de Crê 503.178.598.500,00 (quinhentos e três bilhões, cento e setenta e oito milhões, quínhentos e noventa e oito mil e quinhentos cruzeiros), dividido em
1.006.357.197 (um bilhão, seis milhões, trezentas e cinqüenta e
sete mil e cento e noventa e sete) ações, no valor nominal de
Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) cada uma, sendo 583.970.228
(quinhentos e oitenta e três milhões, novecentas e setenta mil e
duzentas e vinte e oito) ações ordinárias nominativas e
422.386.969 (quatrocentos e vinte e dois milhões, trezentas e oitenta e seis mil e novecentas e sessenta e nove) ações preferenciais nominativas.
Parágrafo único. Os aumentos de capital obedecerão aos
preceitos legais e poderão realizar-se, no todo ou em parte, em
ações preferenciais, sujeitos às disposições do § 2? do art. 9? da
Lei n? 2.004, de 1953.

Seção I
Das Ações e Obrigações
Art. 6? As ações da companhia serão ordinárias, nominativas, com direito de voto, e preferenciais, nominativas, sempre
sem direito de voto, por força do § 2? do art. 9? da Lei n? 2.004,
de 1953, combinado com o art. 4?, da Lei n? 8.021(21, de 12 de
abril de 1990.
§ I? As ações preferenciais serão inconversíveis em ações
ordinárias e vice-versa.
§ 2? As ações preferenciais terão prioridade no caso de
reembolso do capital e na distribuição do dividendo mínimo de
5% (cinco por cento), sobre o valor nominal, participando em
igualdade com as ações ordinárias, nos aumentos do capital social decorrentes de sua correção monetária anual e de incorporação de reservas e lucros.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.ll:71l. mar.labr. 1990.
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§ 3? As ações preferenciais participarão, não cumulativamente, em igualdade de condições com as ações ordinárias, na
distribuição dos dividendos, quando superiores ao percentual
mínimo que lhes é assegurado no parágrafo anterior.
Art. 7? A integralização das ações obedecerá às normas
estabelecidas pela Assembléia Geral. Em caso de mora do acionista e independentemente de interpelação, poderá a companhia
promover a execução ou determinar a venda, por conta do mesmo.
Art. 8? A companhia poderá emitir certificados de múltiplos de ações ou, provisoriamente, cautelas que as representem.
Art. 9? As transferências, pela União, de ações do capital
social, ou as subscrições de aumento do capital pelas pessoas
naturais ou jurídicas, às quais a lei confere esse direito, não poderão, em nenhuma hipótese, importar em reduzir a menos de
51% (cinqüenta e um por cento) não só as ações com direito de
voto de propriedade da União, como a participação desta na
constituição do capital social.

Parágrafo único. Será nula qualquer transferência ou
subscrição de ações feita com infringência deste artigo, podendo
a nulidade ser pleiteada, inclusive, por terceiros, por meio de
ação popular.
Art. 10. Os acionistas terão direito, em cada exercício, a
um dividendo obrigatório que não poderá ser inferior a 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma da
Lei das Sociedades por Ações, rateado pelas ações em que se dividir o capital da companhia.
Art. 11. A companhia efetuará o pagamento de dividendos
no prazo que for fixado pelo Conselho de Administração.
§ I? O pagamento de dividendos às pessoas jurídicas de
direito público interno, de que trata o inciso I do art. 18 da Lei
n? 2.004, de 1953, poderá ser escalonado no correr do exercício
social respectivo.
§ 2? Os dividendos não reclamados pelos acionistas dentro
de três anos prescreverão em favor da companhia.

Art. 12. A companhia poderá emitir obrigações até o limite do dobro do seu capital social integralizado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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Seção II
Dos Acionistas
Art. 13. Somente serão admitidos como acionistas da companhia, na categoria das ações ordinárias:
I - as pessoas jurídicas de direito público interno;
II - o Banco do Brasil S.A., o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e demais entidades da Administração Federal indireta, bem como as sociedades de economia
mista criadas pelos Estados ou Municípios, as quais, em conseqüência de lei, estejam sob controle acionário permanente do
poder público;

In - os brasileiros, salvo quando casados com estrangeiros sob regime de comunhão de bens ou qualquer outro que permita a comunicação dos adquiridos na constância do casamento, limitada a aquisição de ações ordinárias a 0,1 % (um décimo
por cento) do capital votante;
IV - as pessoas jurídicas de direito privado, organizadas
com observância do disposto no inciso IV do art. 18 da Lei n?
2.004, de 1953, limitada a aquisição de ações ordinárias a 0,5%
(cinco décimos por cento) do capital votante;
V - as pessoas jurídicas de direito privado, brasileiras,
de que somente façam parte as pessoas indicadas no inciso In,
limitada a aquisição de ações ordinárias a 0,1 % (um décimo por
cento) do capital votante.
Art. 14. As restrições do artigo anterior não se aplicam à
admissão de acionistas, na categoria das ações preferenciais.
Art. 15. O acionista poderá ser representado nas Assembléias Gerais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, mediante procuração com poderes especiais; neste caso, como nos
de representação legal, os respectivos instrumentos deverão ser
depositados na sede da companhia até a véspera do último dia
útil que anteceder a data marcada para a realização da Assembléia Geral.
§ I? A representação da União nas assembléias gerais da
companhia far-sa-á nos termos da legislação em vigor.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5. t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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§ 2'? As demais pessoas jurídicas de direito público ínterno poderão credenciar representantes nas assembléias gerais,
mediante comunicação à companhia.

CAPÍTULO III
Das Subsidiárias e Coligadas
Art. 16. A Petrobrás, para realização dos seus fins sociais, poderá, atendidas as exigências legais, notadamente aquelas constantes dos incisos XIX e XX do art. 37 da Constituição
Federal, 51% (cinqüenta e um por cento) das ações com direito
de voto.
Art. 17. A Petrobrás poderá, cumpridas também as exigências legais, adquirir ações ou cotas de outras sociedades,
sendo necessária a aprovação da Assembléia Geral, quando a
participação for superior a 10% (dez por cento) do capital dessas sociedades.
Art. 18. As subsidiárias em cujo objeto se inclua atividade
monopolizada, segundo a legislação em vigor, deverão:
I - na composição da restante parte do capital, observar
o mesmo critério estabelecido para a Petrobrás, na forma do
art. 39, § 1?, da Lei n? 2.004, de 1953, assegurada a preferência
de que trata o art. 40 da mesma lei;
II - assegurar às pessoas jurídiccas de direito público interno, com interesse relevante naquelas subsidiárias, representação em sua diretoria;
III - assegurar a brasileiros os cargos de diretção e também a participação nesta de empregados do quadro de pessoal
permanente da Petrobrás;
IV - na constituição dos corpos de direção e fiscalização,
adotar critérios semelhantes aos estabelecidos em relação à Petrobrás.
Art. 19. As subsidiárias em cujo objeto se incluam apenas
atividades não monopolizadas poderão organizar-se sem as restrições impostas nos incisos I e II do artigo anterior.
Art. 20. A Petrobrás estabelecerá para as subsidiárias, levadas em consideração as peculiaridades de cada uma, diretriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5,

t.2):2331~2791,
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zes de natureza técnica. administrativa, contábil, financeira,
jurídica e outras.
Art. 21. As relações com as subsidiárias e coligadas farse-ão por intermédio do Presidente da Petrobrás ou do Diretor
por este designado, devendo a matéria que depender de deliberação do Conselho de Administração ser devidamente instruída,
de acordo com normas de relacionamento aprovadas.
Parágrafo único. Caberá ao Presidente submeter à deliberação do Conselho de Administração as proposições de íniciativa das subsidiárias e coligadas.

CAPiTULO IV
Da Direção
Art. 22. A Petrobrás será dirigida por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e uma Diretoria Executiva.
Art. 23. O Conselho de Administração compor-se-á de doze membros, no máximo, 08 quais serão nomeados ou eleitos da
seguinte forma:
I - um Presidente nomeado pelo Presidente da República e demissível ad nutum, com direito de voto sobre as decisões
do próprio conselho e da Diretoria Executiva;
II - três a seis diretores nomeados pelo Presidente da República, com mandato de três anos;
IH - conselheiros eleitos pelas pessoas jurídicas de direito
público, com exceção da União, em número máximo de três e
com mandato de três anos;
IV
conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas
de direito privado, em número máximo de dois e com mandato
de três anos.
Parágrafo único. Os Conselheiros serão eleitos pela Assembléia Geral e seu número será fixado na proporção de um
para cada 5% (cinco por cento) do capital da companhia com direito de voto, subscrito pelas pessoas mencionadas nos incisos
IH e IV deste artigo, assegurada a representação mínima de um
conselheiro para os acionistas de direito público, exceto a
União, e um para os acionistas de direito privado. :e: exigido paCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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ra a eleição o quorum de, no rrnrumo, 1/3 (um terço) do capital
votante de cada um dos dois grupos acima referidos.
Art. 24. A Diretoria Executiva compor-se-á do Presidente
e dos diretores, nomeados pelo Presidente da República.
§ 1~ O Presidente e os Diretores exercerão o cargo em regime de tempo integral e de dedicação exclusiva ao serviço da
companhia.
§ 2~ O Presidente e os Diretores farão jus, anualmente, a
trinta dias de férias, que lhes serão concedidas pela Diretoria
Executiva.
Art. 25. Os membros da direção deverão ser brasileiros,
domiciliados no Pais e de reconhecida capacidade técnica e administrativa.
Art. 26. Não podem ser membros da direção, além dos impedidos legalmente, os que nela tiverem ascendente, descendente ou colateral.
Art. 27. J!; vedado aos membros da Diretoria Executiva
exercerem, cumulativamente, cargo de Diretor em empresas
subsidiárias ou coligadas da Petrobrás, bem assim nas controladas e coligadas de suas próprias subsidiárias.
Parágrafo único. J!; permitido, no entanto, aos membros da
Diretoria Executiva, exercerem nas subsidiárias o cargo de Presidente, não lhes assistindo direito a qualquer remuneração adicional.
Art. 28. A investidura nos cargos de direção far-se-á como
segue, dispensada a caução:
I - Presidente: mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, assinado pelo Ministro da Infra-Estrutura e pelo empossado, registrando-se o fato no Livro de Atas da Direção Executiva;
II - Conselheiros: mediante termo de posse lavrado no
Livro de Atas do Conselho de Administração, assinado pelo
Presidente e pelo empossado;
Ifl - Diretores: mediante termo de posse lavrado no Livro
de Atas da Diretoria Executiva, assinado pelo Presidente e pelo
empossado, registrando-se o fato no Livro de Atas do Conselho
de Administração.
Col. Leis Rep. Fed, Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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Art. 29. O Presidente exercerá o cargo por tempo indeterminado. É permitida a recondução dos Diretores e a reeleição
dos Conselheiros.
Parágrafo único. O Conselheiro eleito ou o Diretor nomeado em substituição completará o prazo de mandato do substituído.
Art. 30. Cada membro da direção deverá, ao assumir e ao
deixar o cargo, apresentar declaração de bens, que será registrada em livro próprio.
Art. 31. O membro da direção será responsável, nos termos da lei, pelos prejuízos que causar à companhia, responsabilidade essa que será pessoal ou solidária, conforme se tratar de
ato individual ou de deliberação colegiada.
Art. 32. O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva reunir-se-ão com a presença da maioria de seus membros, mediante convocação do Presidente ou de qualquer deles.
§ I? Das reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva lavrar-se-á ata contendo o resumo dos assuntos e as decisões, sendo estas tomadas por maioria de votos.
§ 2? Em todos os casos, o Presidente da Petrobrás, além
do voto pessoal, terá o de desempate.

Seção I
Das Substituições
Art. 33. O Presidente designará o Diretor que o substituirá, nas suas ausências ou impedimentos, dando conhecimento
ao Conselho de Administração.
Parágrafo único. O Diretor substituto do Presidente,
quando no exercício da Presidência, exerce-Ia-á na plenitude
dos poderes estatutários conferidos ao cargo.
Art. 34. No caso de ausência ou impedimento de qualquer
Diretor, os seus encargos serão assumidos por outro Diretor,
mediante designação do Presidente.
Art. 35. Os Diretores não poderão ausentar-se do exercício
do cargo por mais de trinta dias, sem licença do Presidente,
nem este sem autorização do Conselho de Administração.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331·2791. set./out. 1991.
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Art. 36. Perderá o mandato o Conselheiro eleito que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas, sem motivo justificado ou licença do Conselho de Administração.
Art. 37. Embora findo o mandato de Conselheiro e de Diretor, estes permanecerão em pleno exercício do cargo até a posse dos substitutos.
Seção II
Do Conselho de Administração
Art. 38. O Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da Petrobrás e de suas subsidiárias,
reunindo-se, no mínimo, duas vezes por mês.
Art. 39. O Conselho de Administração tem funções deliberativas, cabendo-lhe, precipuamente, em relação à Petrobrás e
suas subsidiárias:
I - definir sua missão e seus objetivos, estratégias e diretrizes;
II - aprovar o plano estratégico:
III - aprovar os planos plurianuais e anuais com os seus
respectivos programas de atividade e projetos de investimentos;
IV

aprovar critérios para aplicação de incentivos fis-

cais;

V
avaliar resultados de desempenho.
Parágrafo único. As proposições decorrentes deste artigo
serão da Diretoria Executiva, por iniciativa do Presidente.
Art. 40. Compete ao Conselho de Administração deliberar
sobre as seguintes matérias relacionadas com a Petrobrás:
I - Plano Básico de Organização e suas modificações;
II - distribuição aos Diretores, por proposta do Presidente, dos encargos correspondentes às áreas de contato definidas no Plano Básico de Organização;
IH - participação no capital de outras sociedades, no
País e no exterior, observado o disposto nos incisos XIX e XX
do art. 37 da Constituição Federal;
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331·2791, set.lout. 1991.
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IV - alienação ou gravame de ações ou cotas de sociedades, nas quais a companhia detenha mais de 10% (dez por cento) do capital;
V - prestação de garantias reais ou fidejussórias, observadas as disposições legais pertinentes;
VI - escolha e destituição de auditores independentes;
VII - declaração de dividendos à conta de lucros apurados em balanços semestrais;
VIII - convocação das assembléias gerais da companhia;
IX - assuntos que. em decorrência de lei ou do presente
Estatuto, dependam de deliberação do Conselho de Administração ou da Assembléia Geral de acionistas;
X - casos que, a critério do Presidente, devam ser submetidos ao Conselho de Administração;
XI - resoluções do Comitê de Controle das Empresas
Estatais (CCE) e contratos de gestão, zelando pelo seu cumprimento.
Art. 41. O Conselho de Administração. em cada exercício,
examinará e apresentará à Assembléia Geral Ordinária o relatório da administração, o balanço patrimonial, as demonstrações
dos lucros ou prejuízos acumulados, do resultado do exercício e
das origens de aplicações de recursos, bem como a proposta de
distribuição de dividendos e aplicação dos excedentes. juntamente com o parecer do Conselho Fiscal e o certificado dos auditores externos.
Art. 42. Os mesmos membros do Conselho de Administração da Petrobrás integrarão, também. os Conselhos de Administração das suas subsidiárias. os quais serão presididos pelo
Presidente da Petrobrás.
Art. 43. A iniciativa das proposições ao Conselho de Administração será dos membros do conselho.
Art. 44. Os Conselheiros tomarão conhecimento, através
das atas concernentes às respectivas reuniões, das decisões tomadas pela Diretoria Executiva.
Art. 45. O Conselho de Administração poderá determinar
a realização de inspeções. auditagens ou tomadas de contas na
Petrobrás ou nas subsidiárias, sendo-lhe facultado confiá-las a
peritos estranhos à companhia.
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Seção III
Da Diretoria Executiva
Art. 46. A Diretoria Executiva é o órgão de administração
geral da companhia, cabendo-lhe, precipuamente, exercer a gestão dos negócios da sociedade, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.
Art. 47. Compete à Diretoria Executiva:
I - aprovar as bases e diretrizes para a elaboração
dos planos plurianuais e anuais da companhia;
II - aprovar revisões dos planos plurianuais e anuais
com os respectivos projetos de investimentos que não impliquem alteração de objetivos e estratégias fixados pelo Conselho
de Administração;
III - aprovar critérios de avaliação técnico-econômica
para projetos de investimentos;
IV - aprovar os estudos de viabilidade técnicoeconômica para os projetos de investimentos de grande e médio
portes da companhia, com o respectivo plano de delegação de
responsabilidades para sua execução e implantação;
V - aprovar a estrutura básica dos órgãos da companhia e suas respectivas normas de organização, bem como criar,
transformar ou extinguir órgãos operacionais. órgãos temporários de obras, agências, filiais, sucursais e escritórios no País e
no exterior;
VI - aprovar manuais e normas de contabilidade, finanças, administração de pessoal, contratação e execução de
obras e serviços, suprimento e alienação de materiais e equipamentos, de operação e outros necessários à orientação do funcionamento da companhia;
VII
VIII
panhia;

aprovar o plano anual de seguros da companhia;
aprovar a lotação de pessoal dos órgãos da com-

IX
no exterior;

aprovar empréstimos e financiamentos no País e
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x - aprovar normas para concessão de crédito, financiamento, prazo de pagamento, cobrança e dispensa de juros e
outros encargos;
XI - autorizar a celebração de convênios ou contratos
com a União, Estados e Municipios;
XII - autorizar atos de renúncia ou transação, judicial
ou extrajudicial, para pôr fim a litígios ou pendências;
XIII - aprovar normas para cessão de uso, locação ou
arrendamento de bens imóveis de propriedade da companhia;
XIV - aprovar, mediante proposta do Presidente, a designação dos titulares da Administração Superior da companhia
e dos respectivos adjuntos;
XV - aprovar planos de contas, critérios básicos para
apuração de resultados, constituição ou reintegração de reservas patrimoniais e para amortização e depreciação de capitais
investidos;
XVI - aprovar planos de classificação e avaliação de
cargos, de desenvolvimento de recursos humanos, de remuneração e vantagens;
XVII - aprovar critérios de aproveitamento econômico de
áreas produtoras e coeficiente mínimo de reservas de óleo e gás;
XVIII - autorizar desapropriação, aquisição, alienação e
gravame de bens imóveis, navios e unidades maritimas de perfuração e produção;
XIX insígnias;

deliberar sobre marcas e patentes, nomes e

XX - aprovar preços ou estruturas básicas de preço dos
produtos não sujeitos a tabelamento ou controle;
XXI - avaliar resultados de desempenho das atividades
da Companhia.
Art. 48. A iniciativa das propoaições à Diretoria Executiva será do Presidente ou dos Diretores da companhia.
Art. 49. A Diretoria Executiva prestará ao Conselho de
Administração informações que lhe permitam avaliar o desempenho das atividades da companhia.
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Seção IV

Do Presidente
Art. 50. Cabem ao Presidente a direção e a coordenação
dos trabalhos do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva. É ele o principal orientador, coordenador e impulsionador das atividades da companhia.
Art. 51. Compete ao Presidente:
I
representar a Petrobrás, em juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores ou representantes;
II
convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
III
presidir as Assembléias Gerais de Acionistas;
IV - designar, dentre os Diretores da companhia, seu
substituto eventual;
V - propor ao Conselho de Administração a distribuição, entre os Diretores, das áreas de contato definidas no Plano
Básico de Organização;
VI - supervisionar e coordenar, através do acompanhamento da ação dos Diretores, as atividades de todos os órgãos
da companhia;
VII - designar e instruir os representantes da companhia
nas assembléias gerais das suas subsidiárias e coligadas;
VIII - prestar informações ao Congresso Nacional;
IX - designar empregados da companhia para missões
no exterior;
X - assinar atos, contratos e convênios e, juntamente
com outro Diretor, movimentar os dinheiros da companhia, podendo tais faculdades ser outorgadas, por mandato, aos demais
Diretores, a empregados ou a procuradores;
XI - vetar decisões do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva;
XII - autorizar a cessão de empregados a outras entidades, com ônus para a companhia.
Art. 52. O veto do Presidente às decisões do Conselho de
Administração ou da Diretoria Executiva terá efeito suspensivo
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e será fundamentado e aposto, dentro de cinco dias, com recurso ex otiicio, para o Presidente da República, conforme dispõe o
art. 19, § 5?, da Lei n? 2.004, de 1953.
Art. 53. O Presidente submeterá ao Conselho de Administração os nomes dos membros da Diretoria e dos Conselhos Fiscais das subsidiárias e coligadas da Petrobrás.

Seção V
Dos Diretores
Art. 54. Os diretores, além dos deveres e responsabilidades próprios da qualidade de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, onde terão o direito de voto
pessoal, serão os gestores nas áreas de contato que lhes forem
atribuídas pelo Conselho de- Administração.
Art. 55. Os Diretores darão conhecimento, mensalmente, à
Diretoria Executiva, dos atos de gestão praticados.
CAPÍTULO V
Da Assembléia Geral
Art. 56. A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á,
anualmente, até o dia 25 de março, em local, data e hora previamente fixados pelo Conselho de Administração, para deliberar
sobre as matérias de sua competência, na forma da lei.
Art. 57. A Assembléia Geral Extraordinária, além dos casos previstos em lei, reunir-se-á mediante convocação do Conselho de Administração, para deliberar sobre assuntos de interesse da companhia, especialmente:
I
reforma do estatuto;
II
aumento ou redução do capital;
III
emissão de debêntures;
IV
constituição, dissolução ou transformação de subsidiárias;
V - participação superior a 10% (dez por cento) no capital de outras sociedades.
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Art. 58. À Assembléia Geral compete a eleição dos Conselheiros, de que tratam as letras c e d do § I? do art. 19 da Lei n?
2.004, de 1953.
Art. 59. As remunerações do Presidente, dos Diretores e
dos Conselheiros serão fixadas pela Assembléia Geral.
Art. 60. A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembléia
Geral será presidida pelo Presidente da companhia ou seu substituto e secretariada pelo acionista que designar.
CAPíTULO VI
Do Conselho Fiscal
Art. 61. O Conselho Fiscal compõe-se de cinco membros e
respectivos suplentes, brasileiros, acionistas ou não, domicilíados no País, sendo um eleito pela União, um pelas pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e três pelas demais pessoas
jurídicas de direito público; neste caso, é assegurado a cada
grupo de acionistas que representam um terço de votos o direito
de eleger separadamente um membro.
Parágrafo único. Em caso de vaga, renúncia, impedimento
ou ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o
membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente.
Art. 62. O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de
três anos, permitida a reeleição.
Art. 63. O Conselho Fiscal tem as atribuições e deveres
previstos na Lei das Sociedades por Ações.
CAPíTULO VII
Do Pessoal
Art. 64. Os empregados da companhia estão sujeitos à legislação do trabalho.
Art. 65. A companhia disporá, para execução de seus serviços, de pessoal admitido para funções permanentes, mediante
processos de seleção.
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Art. 66. As funções de Administração Superior e os poderes e responsabilidade dos respectivos titulares serão definidos
no Plano Básico de Organização da companhia.
Parágrafo único. As funções de chefia que devam integrar
o quadro organizacional da companhia, nos demais níveis, terão
os poderes e responsabilidades dos titulares definidos nas normas dos respectivos órgãos.
Art. 67. A Petrobrás poderá, quando for do seu interesse,
colocar empregados à disposição de suas subsidiárias e coligadas.
Art. 68. Do lucro da companhia será destinada, obrigatoriamente, uma parcela a ser distribuída entre os seus empregados e os que nela servirem, de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho de Administração.
Art. 69. A companhia propiciará, através de estágios ou
cursos no País e no exterior, programas para o desenvolvimento
do seu pessoal técnico e administrativo, abrangendo todos os
níveis, em estreita articulação com os recursos educacionais comunitários.
Art. 70. A Petrobrás prestará assistência social aos seus
empregados através da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), pela forma e meios determinados no Estatuto da
Petros e em outros planos aprovados pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 71. As atividades da companhia obedecerão a um
Plano Básico de Organização, que conterá a estruturação geral e
definirá a natureza e as atribuições de cada órgão de execução,
as relações de subordinação, coordenação e controle necessários
ao seu funcionamento, de acordo com o presente estatuto.
Art. 72. O exercício social coincidirá com o ano civil,
encerrando-se a 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, que deverão atender às disposições legais aplicáveis.
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Parágrafo uruco. A companhia poderá levantar balanços
semestrais, para pagamento de dividendos, por deliberação do
Conselho de Administração.
Art. 73. A Petrobrás destinará, do lucro líquido aprovado
no seu balanço anual, a parcela mínima de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o capital social integralizado, para constituição
de reserva especial, destinada ao custeio dos programas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico da companhia.
Parágrafo único. O saldo acumulado da reserva prevista
neste artigo não poderá exceder 5% (cinco por centol do capital
social integralizado.
Art. 74. A companhia só poderá efetuar doações nas hipóteses legalmente previstas, bem como a critério da Diretoria
Executiva, de bens inservíveis e, ainda, no caso de calamidade
pública.
Art. 75. Somente quando for fixado o dividendo previsto
no art. 10 deste estatuto, poderá a Assembléia Geral atribuir as
percentagens ou gratificações por conta dos lucros para os
membros da direção da companhia.
Art. 76. São vedadas quaisquer concessões e vantagens,
pecuniárias ou não, com efeito retroativo, salvo em reconhecimento de direito assegurado por lei.
Art. 77. Os estatutos das subsidiárias observarão, no que
lhes for aplicável, os preceitos do presente estatuto.
Art. 78. A companhia fará publicar no Diário Oficial da
União, Seção I, depois de aprovados pelo Ministério da InfraEstrutura:
I - o regulamento de licitações (Manual Geral de Contratação);
II - o regulamento de pessoal (Normas de Relações no
Trabalho), explicitando os direitos e deveres dos empregados, o
regime disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade;
III - o quadro de pessoal da companhia, com a indicação,
em três colunas, do total de empregos e os números de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria,
em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano;
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IV
o Plano de Administração de Cargos, Salários, Vantagens e Benefícios.
Art. 79. As alterações estatutárias decorrentes da extinção dos títulos ao portador, constantes dos arts. 5? e 6? deste
estatuto, entrarão em vigor a partir de I? de janeiro de 1992.

(40) DECRETO DE 1? DE OUTUBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Fundeçüo Centro de Formação do

Servidor Público, do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e
do Fundo de Atívidades Espaciais, crédito
suplementar no valor de Cr$137,484.000,OO
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas d e e e inciso IV, da
Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. l? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Fundação Centro de Formação do Servidor Público, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e
do Fundo de Atividades Espaciais, crédito suplementar no valor de Cr$137.484.000,00 (cento e trinta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) para atender às programações indicadas nos Anexos I e H deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores, de excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados - outras fontes e de recursos de convênios com órgãos federais e não federais, na forma dos Anexos
IH, IV e V deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 1? de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2-10-1991, pég. 21230.

(41) DECRETO DE 1? DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Fundação Biblioteca Nacional,

crédito

suplementar

no

valor

de

Cr$44.800.00Q,OO para reforço de dotação

consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6?, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.175
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), crédito suplementar no valor de
Cr$44.800.000,OO (quarenta e quatro milhões e oitocentos mil
cruzeiros), em favor da Fundação Biblioteca Nacional, para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1? de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2.10.1991, pág. 21231.
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(42) DECRETO DE I? DE OUTUBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de Cr$4.584A08.000,OO

para reforço de dotações consignadas no vi-

gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991, crédito suplementar no valor de
Cr$4.551.808.000,OO (quatro bilhões, quinhentos e cinqüenta e
um milhões, oitocentos e oito mil cruzeiros), em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991, crédito suplementar no valor de Cr$32.600.000,OO (trinta e dois milhões e seiscentos mil cruzeiros), em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para atender à programação
indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo III deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2.10.1991, paga. 21231/21232.
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(43) DECRETO DE I? DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Inira-Es-

trnture, crédito suplementar no valor de
de dotaçõo consignada no vigente orçamento.
Cr$ 3.086.269.000,00, para reforço

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$3.086.269.000,OO
(três bilhões, oitenta e seis milhões, duzentos e sessenta e nove
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo 11.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, I? de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2.10.1991, pág. 21232.

(44)

DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
favor de Encargos Financeiros da União
recursos sob supervisão do Ministéda Economia, Fazenda e Pleneiemencréditos adicionais até o limite de
Cr$302.100.000.000,QQ, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

em
rio
to,
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o PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autori·
zação contida no art. 4~, incisos I e lI, da Lei n? 8.205, de 8 de
julho de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União
recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito especial até o limite de Cr$79.000.000.000.000,00 (setenta e nove bilhões de cruzeiros), para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da emissão extraordinária de títulos
do Tesouro Nacional até o limite nele especificado, conforme o
inciso I do art. I? da Lei n? 8.205, de 8 de julho de 1991.
Art. 3? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$223.100.000.000,00 (duzentos e vinte e três bilhões e cem
milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo II deste decreto.
Art. 4? Os recursos necessários à execução do dísposto no artigo 3? deste decreto são provenientes da emissão extraordinária de títulos do Tesouro Nacional, no montante de
Cr$126.500.000.000,00 (cento e vinte e seis bilhões e quinhentos
milhões de cruzeiros), conforme inciso II do art. I? da Lei n?
8.205, de 8 de julho de 1991, e do excesso de arrecadação das
receitas do Tesouro Nacional, no item Serviços Financei·
ros de Garantia da Atividade Agropecuária, no valor de
Cr$96. 600.000.000,00 (noventa e seis bilhões e seiscentos milhões
de cruzeiros), a teor do art. 43, § I?, incisos II e IV, e 3? da Lei
n? 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
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Brasília, 2 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 3.10.1991, pág. 21390.

(45)

DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, crédito
suplementar no valor de CrSl.144.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vi-

gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituicão, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$1.144.000,OO (um milhão, cento e quarenta
e quatro mil cruzeiros), para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 3.10.1991, págs. 21390/21391.
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(46)

DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério da Economia,

Fe-

zenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de Cr$48.000.000,OO, para reforço

de dotações consignadas no vigente oro
çamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b , da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de cruzeiros), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlícação.
Brasília, 2 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 3.10.1991, pág. 21391.

(47) DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1991
A utoriza a cessão, a título de utilização
gratuita, do terreno que menciona, situado
no Município de Joinville, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 125 do Decreto-Lei n? 9.760, de 5 de setembro
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de 1946, e no art. 1? do Decreto- Lei n? 178, de 16 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. 1? Fica o Departamento do Patrimônio da União autorizado a promover a cessão, a título de utilização gratuita, ao
Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, de terreno de
marinha e acrescido de marinha, situado no Bairro da Boa Vista IV, na região Leste daquele município, com área total
693.824,8528m2 (seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e vinte e quatro metros quadrados e oito mil, quinhentos e vinte e oito centímetros quadrados), de acordo com o levantamento planimétrico e os demais elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, sob o
n? 10983.002952/91-42.
Art. 2? O imóvel de que trata o artigo anterior destina-se
à instalação de parque ecológico público, com o objetivo de preservação ambiental da área, de acordo com projeto a ser aprovado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama).
Parágrafo único. É fixado o prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação deste decreto, para que o cessionário
efetive a realização das obras e benfeitorias necessárias à consecução dos objetivos da cessão.
Art. 3? Responderá o cessionário, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser invocadas por terceiros, concernentes aos terrenos de que trata este
decreto.
Art. 4? Os direitos e obrigações aqui mencionados não excluem os outros explícita ou implicitamente decorrentes do contrato de cessão e da legislação pertinente.
Art. 5? A cessão tornar-se-á nula, independentemente de
ato especial, sem direito o cessionário a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no artigo 2? deste decreto, se inobservado o prazo fixado em seu parágrafo único, se não forem adotadas as providências necessárias
à fiscalização e à preservação da área, ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.
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Art. 6? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
(48)

DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1991
Autoriza a cessão. sob o regime de etorsmento, do terreno que menciona, situado
no Município de Joiuville, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 125 do Decreto-Lei n? 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e no art. I? do Decreto-Lei n? 178, de 16 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. I? Fica o Departamento do Patrimônio da União autorizado a promover a cessão, sob o regime de aforamento, ao
Município de Joinville, do terreno de marinha e acrescido de
marinha, com área de 352.309,4358m 2 (trezentos e cinqüenta e
dois mil, trezentos e nove metros quadrados e quatro mil, trezentos e cinqüenta e oito centímetros quadrados), situado no
Bairro de Irir iú, Município de .Ioinville, Estado de Santa Catarina, de acordo com o levantamento planimétrico e os demais
elementos constantes do processo protocolado no Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, sob o n? 10983-002950/91-17.
Art. 2? O terreno de que trata o artigo anterior destina-se
ao assentamento ordenado de famílias carentes, com infraestrutura básica, equipamentos comunitários e áreas de lazer.
Parágrafo único. É fixado o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação deste decreto, para que o cessionário
concretize os objetivos da cessão.
Art. 3? Fica o cessionário isento do recolhimento da importância correspondente ao valor do domínio útil do terreno, e
dos respectivos foros, enquanto lhe estiver o mesmo aforado,
bem como dos laudêmios, nas transferências que vier a efetuar.
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Art. 4? Poderá o cessionário, observadas as prescrições do
Decreto-Lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946, e do Decreto-Lei
n? 2.398, de 21 de dezembro de 1987, alienar lotes resultantes da
execução do projeto urbanístico, de que trata o artigo 2?, com o
objetivo de obter recursos para essa finalidade.
Parágrafo único-,,<Obriga-se o cessionário a regularizar ocupações existentes na data de publicação deste decreto.
Art. 5? Responderá o cessionário, judicial ou extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser invocadas por terceiros, concernentes ao terreno de que trata este
decreto.
Art. 6? Os direitos e obrigações aqui mencionados não excluem outros explícita ou implicitamente decorrentes do contrato de cessão e da legislação pertinente.
Art. 7? A cessão tornar-se-á nula, independentemente de
ato especial, sem direito o cessionário a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no artigo 2? deste decreto, se inobservado o prazo fixado em seu parágrafo único ou, ainda, se ocorrer inadimplemento da cláusula
contratual.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
(49)

DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1991
Autoriza a cessão, sob o regime de aforamento, do terreno que menciona, situado
no Município de Joinville, Estado de Santa
Catarina,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 125 do Decreto-Lei n:' 9.760, de 5 de setembro
de 1946, e no art. I? do Decreto-Lei n? 178, de 16 de fevereiro de
1967,
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DECRETA:
Art. 1? Fica o Departamento do Patrimônio da União autorizado a promover a cessão, sob o regime de aforamento, ao
Município de Joinville, do terreno de marinha e acrescido de
marinha, com área de 275,912,4219m 2 (duzentos e setenta e cinco
mil, novecentos e doze metros quadrados e quatro mil, duzentos
e dezenove centímetros quadrados), situado no Bairro de Fátima, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, de acordo com O levantamento planimétrico e os demais elementos
constantes do processo protocolado no Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, sob o n? 10983·002951/91·80,
Art. 2? O terreno de que trata o artigo anterior destina-se
ao assentamento ordenado de famílias carentes, com infraestrutura básica, equipamentos comunitários e áreas de lazer.
Parágrafo único, É fixado o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da publicação deste decreto, para que o cessionário
concretize os objetivos da cessão,
Art. 3? Fica o cessionário isento do recolhimento da imo
portância correspondente ao valor do domínio útil do terreno, e
dos respectivos foros, enquanto lhe estiver o mesmo aforado,
bem como dos laudêmios, nas transferências que vier a efetuar,
Art. 4? Poderá o cessionário, observadas as prescrições' do
Decreto-Lei n? 9,760, de 5 de setembro de 1946, e do Decreto-Lei
n? 2,398, de 21 de dezembro de 1987, alienar lotes resultantes da
execução do projeto urbanístico, de que trata o artigo 2?, com O
objetivo de obter recursos para essa finalidade,
Parágrafo único, Obriga-se o cessionário a regularizar ocupações existentes na data de publicação deste decreto,
Art. 5? Responderá o cessionário, judicial ou extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser invocadas por terceiros, concernentes ao terreno de que trata este
decreto,
Art. 6? Os direitos e obrigações aqui mencionados não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do contrato de cessão e da legislação pertinente,
Art. 7? A cessão tornar-se- á nula, independentemente de
ato especial, sem direito o cessionário a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331·2791, set.lout. 1991.
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em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no artigo 2? deste decreto, se inobservado o prazo fixado em seu parágrafo único ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula
contratual.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1991. 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

(50)

DECRETO DE 2 DE OUTUBRO DE 1991
Autoriza a cessão, sob o regime de eiaramenro, do terreno que menciona, eiiuedo
no Município de Joinvi11e, Estado de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 125 do Decreto-Lei n? 9.760. de 5 de setembro
de 1946. e no art. 1? do Decreto-Lei n? 178, de 16 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. 1? Fica o Departamento do Patrimônio da União autorizado a promover a cessão, sob o regime de aforamento, ao
Município de .Ioínville, do terreno de marinha e acrescido de
marinha, com área de 822.358,4247m 2 (oitocentos e vinte dois
mil, trezentos e cinqüenta e oito metros quadrados e quatro mil,
duzentos e quarenta e sete centímetros quadrados). situado no
Bairro de Boa Vista H, Município de .Ioínville, Estado de Santa
Catarina, de acordo com o levantamento planimétrico e os demais elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento, sob o n? 10983002953/91-13.
Art. 2? O terreno de que trata o artigo anterior destina-se
ao assentamento ordenado de famílias carentes, com infraestrutura básica, equipamentos comunitários e áreas de lazer.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.

2743
Parágrafo único. f; fixado o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação deste decreto, para que o cessionário
concretize os objetivos da cessão.
Art. 3? Fica o cessionário isento do recolhimento da. importância correspondente ao valor do domínio útil do terreno, e
dos respectivos foros, enquanto lhe estiver o mesmo aforado,
bem como dos laudêmios, nas transferências que vier a efetuar.
Art. 4? Poderá o cessionário, observadas as prescrições do
Decreto-Lei n? 9.760, de 5 de setembro de 1946, e do Decreto-Lei
n? 2.398, de 21.de dezembro de 1987, alienar lotes resultantes da
execução do projeto urbanístico, de que trata o artigo 2?, com o
objetivo de obter recursos para essa finalidade.
Parágrafo único. Obriga-se o cessionário a regularizar ocupações existentes na data de publicação deste decreto.
Art. 5? Responderá o cessionário, judicial ou extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser invocadas por terceiros, concernentes ao terreno de que trata este
decreto.
Art. 6? Os direitos e obrigações aqui mencionados não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do contrato de cessão e da legislação pertinente.
Art. 7? A cessão tornar-se-à nula, independentemente de
ato especial, sem direito o cessionário a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no artigo 2? deste decreto, se inobservado o prazo fixado em seu parágrafo único ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula
contratual.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreíra
(51) DECRETO DE 7 DE OUTUBRO DE 1991
Altera a composição da Comissão Con-

sultiva da Proposta de Reforma Fiscal.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O inciso I do art. 2? do Decreto de I? de agosto de
1991(11 passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 2?
.
I - a Comissão Consultiva da Proposta da Reforma
Fiscal, constituida por até sete cidadãos de notório saber e
reconhecida competência no assunto, a serem designados
por decreto do Presidente da República;

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

))

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
(52)

DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Secretaria da Administraçáo Federel/Pii; crédito suplementar no valor de
Cr$ 6.720.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria da Administração Federal, crédito suplementar no
valor de Cr$6.720.000,OO (seis milhões, setecentos e vinte mil
cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
(1) Colação das Leis. Brasília, 183(4): 1916. jul./ago.1981.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlícação.
Brasília, 9 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 10.10.1991, pág. 22089.

(53)

DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em

favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
01'$4.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar, no
valor de Cr$4.000.000,OO (quatro milhões de cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.
Brasília, 9 de outubro de 1991; 1700 da Independência e
103° da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 10.10.1991, pág. 22090.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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(54) DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de CrS418.538.000,OO,
para reforça de dotações consIgnadas no vI·

gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$418.538.000,00 (quatrocentos e dezoito milhões, quinhentos e trinta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 10.10.1991, pág , 22090.

(55)

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Ministério da Saúde, em
favor de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de
CrSll.561.438.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente exercicio.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de
diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor
de Cr$1l.561.438.000,00 (onze bilhões, quinhentos e sessenta e
um milhões e quatrocentos e trinta e oito mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2'? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 14.10.1991, págs. 22496/22497.

(56)

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, em favor da Fundação

Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho (Funâecentro), crédito suplementar no valor de
Cr$376.052.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, item I, alínea e, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, em favor da Fundação Jorge Duprat Figueiredo
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set.lout. 1991.
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de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), crédito suplementar no valor de Crs 376.052.000,00 (trezentos e setenta e
seis milhões, cinqüenta e dois mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
Exercícios anteriores, provenientes de receitas diretamente arrecadadas, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 14.10.1991, pâg. 22497.

(57)

DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Secretaria do Desenvolvimento
Regional, crédito suplementar no valor de
CrS744.373.000,OO para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de Cr$744.373.000,00 (setecentos e quarenta e quatro
milhões, trezentos e setenta e três mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações do
órgão «80.000 - Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização
Lei n? 8.029/90» indicadas no Anexo II deste decreto,
nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331*2791. set./out. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 14.10.1991, pág. 22.498.

(58)

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Ministério da Ação Social crédito
suplementar no valor de CrS167.309.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social crédito
suplementar no valor de Crll167.309.000,OO (cento e sessenta e
sete milhões e trezentos e nove mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 14 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 16.10.1991. pág. 22591.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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(59) DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Ministério da AÇão Social, em
favor da Coordenadoria. Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deticiéncie, crédito suplementar no valor de
Cr$440.000.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social, em favor da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, crédito suplementar no valor de
Cr$440.000.000,00 (quatrocentos e quarenta milhões de cruzeiros], para atender à programação indicada nos Anexos I e UI
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos U e IV deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da Repúblíca.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Gonçalves
Os anexos estão publicados na DO de 17.10.1991, pág , 22697.

(60)

DECRETO DE 18 DE OUTUBRO DE 1991
Autoriza a prorrogação, por mais um
ano, dos convênios de que trata o Decreto
n? 99.475(1), de 24 de agosto de 1990.

(1) Coleção das Leis. Brasília. 182(4):2727. jul./ago. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4? da Lei n? 8.029, de 12 de abril
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica o Ministério da Infra-Estrutura, por intermédio do Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, autorizado a prorrogar, por mais um ano, os convênios de que trata o Decreto n? 99.475, de 24 de agosto de 1990.
Art. 2? Ficam transferidas à Companhia Docas do Rio de
Janeiro as atividades de pesquisas hidroviárias, de ensino portuário e de dragagem, vinculadas à Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobras), em liquidação.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de Santana
(61)

DECRETO DE 21 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da

Saúde e do Trabalho e da Previdência So·
ciel, crédito suplementar no valor de
Cr$16.149.000.000,OO, para reforço de dote-

ções consignadas no vigente exercício.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n:' 8.175, de 31
de janeiro de 1991.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da
Previdência Social crédito suplementar no valor de Crs
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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16.149.000.000,00 (dezesseis bilhões, cento e quarenta e nove milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I e detalhada no Anexo lI, deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo III deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 22.10.1991, pág. 23113,

(62)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscel da União,
em favor do Fundo Rotativo Habitacional
de Brasília, crédito suplementar no valor de
Cr$ 19.390.000,00 para reforço de doteçõee
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, crédito suplementar no valor de Cr$19.390.000,OO (dezenove milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporação de recursos provenientes do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5, t.2);2331-2791, set./out. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 23.10.1991, pég. 23284.

(63)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Gabinete da Vice-Presidência
da República, crédito suplementar no valor
de C1'$14.000.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Gabinete da Vice-Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$14.000.000,OO (quatorze milhões de
cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recurscs necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 23.10.1991, pág , 23284.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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(64) DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Indústrias Nucleares do .Brasil
S.A., crédito suplementar no valor de
CrS534.815,OOO,OO para reforço de dotações

consignada.s no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Indústrias Nucleares
do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de Cr$534.815.000,OO
(quinhentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e quinze mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 23.10.1991, págs. 23284/23285.

(65)

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1991
Abre aos orçamentos da União,

em fa-

vor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$266.935.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set./out. 1991.
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zação contida no art. 6?, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos orçamentos da União (Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de Cr$266.935.000,OO (duzentos e
sessenta e seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Fica revogado o Decreto de 5 de setembro
de 1991(11, que «Abre aos orçamentos da União, em favor do
Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$271.470.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento».
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 23.10.1991, pág. 23285.

(66) DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 1991
Institui comissão para realizar estudos
e propor a revisão da política nacional de
navegação e marinha mercantes.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
(1) Ver pág. 2656 deste volume.
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DECRETA:
Art. I? Fica instituída comissão com a finalidade de realizar estudos e propor a revisão da política nacional de navegação e marinha mercantes, especialmente quanto às diretrizes,
normas e regulamentos aplicáveis à exploração dos serviços de
transporte aquaviário e à construção naval, objetivando melhorar a eficiência e a competitividade das empresas brasileiras
que executam essas atividades.
Art. 2? A comissão de que trata o artigo anterior é constituída dos seguintes membros:
I - José Henrique D' Amorim de Figueiredo, Secretário
Nacional de Transportes do Ministério da Infra-Estrutura, que
a presidirá;
U - Luiz Alfredo Salomão, Secretário de Estado de Indústria; Comércio, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro;
UI - Paulo Fontenele e Silva, Secretário-Adjunto da Secretaria de Planejamento do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento;
IV - Luiz Sergio Pinto de Carvalho, Capitão de Fragata
do Ministério da Marinha;
V - Francisco de Paula Magalhães Gomes, Diretor do
Departamento Nacional de Transportes Aquaviários;
VI - Armando Freigedo Rodrigues Filho, Coordenador
de Marinha Mercante do Departamento Nacional de Transportes Aquaviários;
VU - Arthur João Donato, Presidente da Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro;
VUI
Mauro Fernando Orofino Campos, Diretor da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval;
IX - Waldemar Xavier Filho, Diretor do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Metal-Mecânicas e
Elétricas dos Municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Magé;

X - Abelard Whikan Fernandes, Diretor da Federação
dos Estivadores.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5, t.21:2331-2791, set./out. 1991.
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Parágrafo único. A comissão poderá convidar, para participar dos trabalhos, representantes de outros segmentos representativos das atividades de que trata o artigo I?
Art.. 3? A comissão terá o prazo de noventa dias para concluir os trabalhos.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mário César Flores
Mercilio Marques Moreira
João Eduardo Cerdeira de Santana
(67)

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 1991
Confere ao Merecbei-do-Ar Alberto
Santos-Dumont o titulo de Pai da Aviação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e XXI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É conferido ao Marechal-do-Ar Alberto SantosDumont o título de Pai da Aviação.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
(68)

DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
C1'$52.965.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério das Ralações Exteriores. crédito sunlementar no valor de Cr$52.965.000.00
(cinqüenta e dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil
cruzeiros), para atender à programação constane do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 25.10.1991, pég. 23577.

(69)

DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Abre aos orçamentos da União, em tevor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrS70.681.000,OO, pa-

ra reforço de dotações consignadas no vfgente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos orçamentos da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set./out. 1991.
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Cr$70.681.000,00, (setenta milhões, seiscentos e oitenta e um mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 25.10.1991, pág. 23577.

(70) DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor do Eetedo-Meior das Forças Arma·

das, crédito suplementar no valor de
CrS52. 069.000,00 para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso. IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
valor de Cr$52.069.000,00 (cinqüenta e dois milhões, sessenta e
nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331·2791, set.lout. 1991.
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Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 24 de outubro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 25.10.1991. pág. 23578.

(71)

DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste {Sudene), crédito suplementar no valor de Cr$76. 145. 000,00, para
reforço de âoteçõee consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autor-ização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene},
crédito suplementar no valor de Cr$76.145.000,00 (setenta e seis
milhões, cento e quarenta e cinco mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de recursos de outras fontes, na forma do Anexo II deste
decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, set.lout. 1991.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 25.10.1991, pág. 23578.

(72)

DECRETO DE 24 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de
Cr$2.478.298.000,OO. para reforço de dotação

consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6? inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no
valor de Cr$2.478.298.000,OO (dois bilhões, quatrocentos e setenta e oito milhões, duzentos e noventa e oito mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1991; 17m da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 25.10.1991. pág. 23578.
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(73)

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1991
Altera a descrição da faixa de terras a
que se refere O parágrafo único do artígo 1?

do Decreto n? 99.341w , de 25 de junho de
1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto na Lei n? 2.004, de 3 de outubro de 1953, e no
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. I? A faixa de terra a que se refere o parágrafo único
do artigo I? do Decreto n? 99.341, de 25 de junho de 1990, passa
a ser assim descrita e caracterizada:
A diretriz da faixa do gasoduto tem início no Município de
Estância Balneária de Praia Grande, Estado de São Paulo, com
ponto inicial denominado PI-O (KM 0·120,00m), situado na praia,
lateralmente à Avenida Presidente Castelo Branco, ponto este
situado a 373,385m a Nordeste do Posto de Salvamento n? 9 e a
l.188,294m a Sudoeste da estátua de Iernanjá, na Praia Grande,
próximo ao Balneário Pires e Vila Mirim, sendo que o ponto de
coordenadas UTM N=7.344.943,990 e E=357.986,605 (Xixová)
foi usado como origem do sistema de coordenadas topográficas
utilizado para a locação da faixa.
Partindo do PI·O, de coordenadas Y=7.340.902,416 e
X=348.262,335, com o rumo de 52°52'12,9" NW e distância de
l.738,434m, chega-se ao PI-l. Neste trecho, a diretriz cruza as
Avenidas Presidente Castelo Branco e Presidente Kennedy, a
Rodovia Juquiá/São Vicente e o canal de drenagem. Neste trecho, a largura total da faixa é de 32,00m, sendo 17,00m para o
lado esquerdo do eixo e 15,00m para o lado direito, exceto entre
o Km 0-65,70 e o KM 0-5,70m, onde a faixa é de 49,25m de largura, sendo 34,25m para o lado esquerdo do eixo e 15,00m para o
lado direito.
No PI-l existe a igualdade de quilometragem, onde o Km 1
+ 618,434m (ré) coincide com o Km 1 + 620,938m (vante); par(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(3):2236, maío/jun. 1990.
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tindo do PI-1, de coordenadas Y=7.341.951,772 e X=346.876,333,
com rumo de 16°11'39,6" NE e distância de 867,247m, chega-se
ao PI-2. Neste trecho, a diretriz segue aproximadamente paralela à estrada de ferro da Fepasa, ramal Santos!Juquiá, ao canal
de drenagem e à Rodovia P~ Manoel da Nóbrega. Neste trecho,
a largura total da faixa é variável entre 20,00m e 21,50m, sendo
17,00m para o lado direito do eixo, e variável entre 3,OOm e
4,50m para o lado esquerdo.
Partindo do PI-2, de coordenadas Y=7.342.784,608 e
X=347.118,204, com o rumo de 52°02'53,4" NW e distância de
1.823,910m, chega-se ao PI-3. Neste trecho, a diretriz cruza a estrada de ferro da Fepasa, ramal Santos!J uquiá, e a Rodovia P~
Manoel da Nóbrega, seguindo aproximadamente paralela à faixa da linha de alta tensão da Eletropaulo.
Partindo do PI-3, de coordenadas Y=7.343.906,311 e
X=345.680,OOO, com o rumo de 0°00'00,0" NE e distância de
90,805m, chega-se ao PI-4. Neste trecho, cruza-se o Rio Branco.
Partindo do PI-4, de coordenadas Y=7.343.997,116 e
X=345.680,OOO, com o rumo de 31°10'57,7" NW e distância de
910,191m, chega-se ao PI-5. Neste trecho, a diretriz caminha
aproximadamente paralela à faixa da linha de alta tensão da
Eletropaulo.
No trecho compreendido entre o PI-2, e o PI-5, a largura da
faixa é de 20,00m, sendo 5,00m para o lado esquerdo do eixo e
15,00m para o lado direito, exceto no trecho entre o Km 4 +
168,543m ao Km 4 + 213,543m e Km 4 + 498,00m ao Km 4 +
543,00m, onde a faixa tem- a largura de 35,OOm, sendo 20,OOm para o lado esquerdo do eixo e 15,00m para o lado direito.
Partindo do PI-5, de coordenadas Y = 7.344.775,803 e
X=345.208,732, com o rumo de 30°32'58,3" NE e distância de
754,629m, chega-se ao PI-6. Neste trecho, a diretriz cruza a faixa
sob as linhas de alta tensão da Eletropaulo.
Partindo do PI-6, de coordenadas Y=7.345.425,682 e
X=345.592,297, com rumo de 16°17'03,6" NE e distância de
1.095,829m, chega-se ao PI-7A. Neste trecho, a diretriz cruza a
estrada de ferro da Fepasa, ramal de Paratinga!Samaritá.
Partindo do PI-7A, de coordenadas Y=7.346.477,549 e
X=345.899,572, com o rumo de 88°28'09,0" SE e distância de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2331·2791, set.lout. 1991.
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142,130m, chega-se ao Pl-LI. Neste trecho, a diretriz cruza o pátio ferroviário de Paratinga. No rr-u existe a igualdade de quilometragem, onde o Km 7 + 305,679m (ré) coincide com o Km 7
+ 341,234m (vante).
No trecho compreendido entre o PI-6 e Pl-Ll , a diretriz segue aproximadamente paralela ao pátio de Paratinga, situado
no ramal Paratinga/Perequê, da estrada de ferro da Fepasa,
Partindo do Pf-Ll , de coordenadas Y=7.346.473,752 e
X=346.041,651, com o rumo de 46"09'50,9"NE e distância de
265,484m, chega-se ao PI-12.
Partindo do PI-12, de coordenadas Y=7.346.657,625 e
X=346.233,152, com o rumo de 300 1 7 ' 1 8 , 9 " N E e distância de
478,490m, chega-se ao PI-13, onde neste intervalo (Km 7 +
743,435m) situa-se o limite entre os Municípios da Estância Balneária de Praia Grande e São Vicente.
Partindo do PI-13, de coordenadas. Y=7.347.070,799 e
X=346.474,481, com o rumo de 28°55'42,7"NE e distância de
200,883m, chega-se ao PI-14.
No trecho compreendido entre o Pl-Lí e PI-14, a diretriz segue aproximadamente paralela à estrada de ferro da Fepasa, ramal Paratinga/Perequê.
Partindo do PI-14, de coordenadas Y=7.347.246,617 e
X=346.571,652, com o rumo de 84°35'34,1 "NE e distância de
106,515m, chega-se ao PI-15.
Partindo do PI-15, de coordenadas Y=7.347.256,654 e
X=346.677,690, com o rumo de 700 3 3 ' 3 7 , 8 " N E e distância de
75,884m, chega-se ao PI-16.
Partindo do PI-16, de coordenadas Y=7.347.281,909 e
X=346.749,248, com o rumo de 700 3 4 ' 2 2 , 7 " N E e distância de
65,048m, chega-se ao PI-17.
Partindo do PI-17, de coordenadas Y=7.347.303,544 e
X=346.81O,593, com o rumo de 80 0 1 2 ' 3 7 , 4 " N E e distância de
165,585m, chega-se ao PI-18.
Partindo do PI-18, de coordenadas Y=7.347.331,699 e
X=346.973,767, com o rumo de 80 0 0 7 ' 5 8 , 4 " N E e distância de
76,1l5m, chega-se ao PI-19.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331~2791. set./out. 1991.
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Partindo do PI-19, de coordenadas Y=7.347.344,742 e
X=347.048,756, com o rumo de 80 0 2 4 ' 2 7 , 4 " N E e distância de
86,693m, chega-se ao PI-20.
Partindo do PI-20, de coordenadas Y=347.359,189 e
X=347.134,237, com o rumo de 80°21 '16,5"NE e distância de
174,085m, chega-se ao PI-21.
A partir do PI-14 e até o PI-21 a diretriz deflete à direita em
relação à estrada de ferro da Fepasa.
Partindo do PI-21, de coordenadas Y=7.347.388,357 e
X=347.305,861, com o rumo de 26°30'08,6"NE e distância de
666,424m, chega-se ao PI-22.
Partindo do PI-22, de coordenadas Y=7.347.984,750 e
X=347.603,243, com o rumo de 44°25'08,9"NE e distância de
67,653m, chega-se aoPI-23_
Partindo do PI-23, de coordenadas Y=7_348.033,071 e
X=347.650,594, com o rumo de 43°53'22,9"NE e distância de
37,983m, chega-se ao PI-24.
Partindo do PI-24, de coordenadas Y=7.348.060,444 e
X=347.676,926, com o rumo de 44°24'25,7"NE e distância de
113,355m, chega-se ao PI-25.
Partindo do PI-25, de coordenadas Y=7.348.141,423 e
X=347.756,247, com o rumo de 15°43'29,6"NE e distância de
64,945m, chega-se ao PI-26.
Partindo do PI-26, de coordenadas Y=7.348.203,938 e
X=347.773,848, Com o rumo de 4l"32'24,1"NE e distância de
54,481m, chega-se ao PI-27.
Partindo do PI-27, de coordenadas Y=348.244,716 e
X=347.809,977, com o rumo de 02°44'57,8"NE e distância de
61,474m, chega-se ao PI-28.
Partindo do PI-28, de coordenadas Y=7.348.306,1l9 e
X=347.812,925, com o rumo de 25°37'24,9"NE e distância de
106,441m chega-se ao PI-29.
Partindo do PI-29, de coordenadas Y=7.348.402,092 e
X=347.858,956, com o rumo de 12°36'49,6"NE e distância de
99,779m, chega-se ao PI-30.
Partindo do PI-30, de coordenadas Y=7.348.499,462 e
X=347.880,746, Com o rumo de 07°13'41,5"NE e distância de
132,586m, chega-se ao PI-3!.
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Partindo do PI-3l, de coordenadas Y=7.348.630,995 e
X=347.897,428, com o rumo de 42°53'l8,6"NE e distância de
84,290m, chega-se ao PI-32.
Partindo do PI-32, de
X=347.954,794, com O rumo
l75,071m, chega-se ao PI-33.
Partindo do PI-33, de
X=348.06l,445, com o rumo
l22,403m, chega-se ao PI-34.
Partindo do PI-34, de
X=348.l77,85l, com o rumo
337,987m, chega-se ao PI-35.
Partindo do PI-35, de
X=348.498,276, com o rumo
l09,147m, chega-se ao PI-36.
Partindo do PI-36, de
X=348.5l5,573, com o rumo
l34,873m, chega-se ao PI-37.

coordenadas Y=7.348.692,752 e
de 37°3l'5l,5"NE e distância de
coordenadas Y=7.348.836,588 e
de 71°59'28,8"NE e distância de
coordenadas Y=7.348.869,430 e
de 71°26'54,6"NE e distância de
coordenadas Y=7.348.976,963 e
de 09°07'06,O"NE e distância de
coordenadas Y=7.349.084,73l e
de 42°l3'45,6"NE e distância de

Partindo do PI-37, de coordenadas Y=7.349.l84,599 e
X=348.606,22l, com o rumo de 42°11'lO,5"NE e distância de
369,l54m, chega-se ao PI-38.
Partindo do PI-38, de coordenadas Y=7.349.458,l30 e
X=348.854,l24, com O rumo de 20 0 2 5 ' 2 8 , 8 ' ' N E e distância de
lOl,927m, chega-se ao PI-39.
Partindo do PI-39, de coordenadas Y=7.349.553,649 e
X=348.889,694, com O rumo de 26°50'07,5"NE e distância de
95,Ol5m, chega-se ao PI-40.
Partindo do PI-40, de coordenadas Y=7.349.638,43l e
X=348.932,587, com o rumo de 26°47'38,l"NE e distância de
335,552m, chega-se ao PI-41.
Partindo do PI-4l, de coordenadas Y=7.349.937,956 e
X=349.083,848, com o rumo de 20 0 0 2 ' 4 0 , l ' ' N E e distância de
l05,380m, chega-se ao PI-42.
Partindo do PI-42, de coordenadas Y=7.350.036,953 e
X=349.119,967, com o rumo de 28°08'35,l"NE e distância de
52,666m, chega-se ao PI-43.
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Partindo do PI-43, de coordenadas Y=7.350.083,392 e
X=349.l44,808, com o rumo de l7°08'12,6"NE e distância de
6l,742m, chega-se ao PI-44.
Partindo do PI-44, de coordenadas Y=7_350.142,392 e
X=349.l63,OOl, com o rumo de 22°09'26,8"NE e distância de
l08,309m, chega-se ao PI-45.
No trecho compreendido entre o PI-22 e o PI-45, a diretriz
segue aproximadamente paralela à estrada de ferro da Fepasa,
ramal Paratinga/Perequê.
Partindo do PI-45, de coordenadas Y=7_350.242,703 e
X=349.203,850, com o rumo de 2l o34'42,8"NE e distância de
l24,233m, chega-se ao PI-46.
Partindo do PI-46, de coordenadas Y=7.350.358,229 e
X=349.249,540, com o rumo de 33°09'17,3"NE e distância de
618,795m, chega-se ao PI-47.
Partindo do PI-47, de coordenadas Y=7.350.876,282 e
X=349.587,96l, com o rumo de l2°4l'25'5"NE e distância de
70.567m, chega-se ao PI-48.
Partindo do PI-48, de coordenadas Y=7.350.945,125 e
X=349.603,464, com o rumo de 13°29'04,2"NE e distância de
90,611m, chega-se ao PI-49.
Partindo do PI-49, de coordenadas Y=7.351.033,238 e
X=349.624,592, com o rumo de l3°08'25,1"NW e distância de
206,979m, chega-se ao PI-50.
Partindo do PI-50, de coordenadas Y=7.351.234,798 e
X=349.577,538, com o rumo de l3°00'09,7"NW e distância de
207,600m, chega-se ao PI-5lA.
Partindo do PI-51A, de coordenadas Y=7.351.437,075 e
X=349.530,829, com o rumo de 16°34'32,6"NE e distância de
9l,737m, chega-se ao PI-52A.
Partindo do PI-52A, de coordenadas Y=7.351.525,OOO e
X=349.557,OOO, com o rumo de l3°23'33,O"NE e distância de
115,OOOm, chega-se ao PI-53A.
Partindo do PI-53A, de coordenadas Y=7.351.636,873 e
X=349.583,636, com o rumo de 23°23'30,2"NE e distância de
21O,9l4m, chega-se ao PI-54A.
Partindo do PI-54A, de coordenadas Y=7.351.830,452 e
X=349.667,372, com o rumo de 64°56'40,O"NE e distância de
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131,OOOm, chega-se ao PI-55A. Neste trecho, a diretriz cruza o
córrego Acaraú de Baixo.
Partindo do PI-55A, de coordenadas Y=7.351.885,930 e
X=349.786,045, com o rumo de 04°13'Ol,1"NE e distância de
19,61Om, chega-se ao PI-56A.
Partindo do PI-56A, de coordenadas Y=7.351.905,487 e
X=349.787,487, com o rumo de 48 906'33,9"NE e distância de
89,557m, chega-se ao PI-62.
No PI-62 existe a igualdade de quilometragem, onde o Km
14 + 611,253 (ré) coincide com o Km 14 + 832,340m (vante},
Próximo ao Km 14 + 832,34 (PI-62), transversalmente à diretriz da faixa do gasoduto, tem-se uma área, de forma geral
trapezoidal, com 1.541,63m2 , com as seguintes coordenadas dos
vértices: Y=7.351.944,314, e X=349.856,257, Y=351.802,313
e
X=349.866,938,
Y=7.351.791,946
e
X=349.857,582,
Y=7.351.934,711 e X=349.845,551.
Partindo do PI-62, de coordenadas Y=7.351.965,285 e
X=349.854,155, com o rumo de 72°50'39,5"8E e distância de
108,117m, chega-se ao PI-63.
Partindo do PI-63, de coordenadas Y=7.351.933,394 e
X=349.957,462, com o rumo de 89°19'34,4"NE e distância de
94,307m, chega-se ao PI-64.
Partindo do PI-64, de coordenadas Y=7.351.934,503 e
X=350.051,762, com o rumo de 79°21'52,6"NE e distância de
108,03Im, chega-se ao PI-65A.
Partindo do PI-65A, de coordenadas Y=7.351.954,441 e
X=350.157,937, com o rumo de 74°37'09,5"NE e distância de
438,153m, chega-se ao PI-66A.
Partindo do PI-66A, de coordenadas Y=7.352.070,653 e
X=350.580,398, com o rumo de 78°35'54,6"NE e distância de
57,400m, chega-se ao PI-69.
15

No PI-69 existe a igualdade de quilometragem, onde o Km
(ré) coincide com o Km 15 + 648,332 (vante).

+ 638,348

Partindo do PI-69, de coordenadas Y=7;352.082,OOO e
X=350.636,665, com o rumo de 67°41 '1l,9"NE e distância de
89,326m, chega-se ao PI-70.
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Partindo do PI-70, de coordenadas Y=7.352.115,914 e
X=350.719,302, com O rumo de 54°23'31,6"NE e distância de
226,937m, chega-se ao PI-71.
Partindo do PI-71, de coordenadas Y=7.352.248,045 e
X=350,903,806, com O rumo de 86°36'29,I"NE e distância de
33,063m, chega-se ao PI-72, localizado na margem do Rio Branco, sob a ponte da Rodovia P~ Manoel da Nóbrega, Km 62,5, onde a diretriz cruza com esta rodovia.
Partindo do PI-72, de coordenadas Y=7.352.250,OOI e
X=350.936,811, com O rumo de 71°34'49,8"NE e distância de
31,645m, chega-se ao PI-73.
No PI-73, existe a igualdade de quilometragem, onde o Km
16 + 29,303m (ré) coincide com Km 16 + 29,256m (vante).
Partindo do PI-73, de coordenadas Y=7.352.260,OOO e
X=350.968,835, com o rumo de 33°40'1l,6"NE e distância de
86,070m, chega-se ao PI-74.
Partindo do PI-74, de coordenadas Y=7.352.331,631 e
X=351.014,553, com O rumo de 400 3 0 ' 2 0 , 9 ' ' N E e distância de
227,833m, chega-se ao PI-75.
Partindo do PI-75, de coordenadas Y=7.352.504,862 e
X=351.162,536, com o rumo de 44°32'1l,3"NE e distância de
105,934m, chega-se ao PI-76.
Partindo do PI-76, de
X=35l.236,834, com o rumo
153,089m, chega-se ao PI-77.
Partindo do PI-77, de
X=351.348,020, com o rumo
201,208m, chega-se ao PI-78.
Partindo do PI-78, de
X=35l.466,573, com o rumo
29,126m, chega-se ao PI-79.

coordenadas Y=7.352.580,372 e
de 46°34'33,I"NE e distância de
coordenadas Y=7.352.685,604 e
de 36°06'02,5"NE e distância de
coordenadas Y=7.352.848,177 e
de 38°33'50,I"NE e distância de

Partindo do PI-79, de coordenadas Y=7.352.870,951 e
X=351.484,730, com o rumo de Ooo34'42,5"NE e distância de
32,631m, chega-se ao PI-80.
Partindo do PI-80, de coordenadas Y=7.35l.903,580 e
X=35l.485,060, com o rumo de 13°02'36,5"NE e distância de
105,066m, chega-se ao PI-8l.
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Partindo do PI-Sl, de coordenadas Y=7.353.005,936 e
X=351.50S,772, com o rumo de 07°36'26,4"NE e distância de
200,26Sm, chega-se ao PI-S2.
Partindo do PI-S2, de coordenadas Y=7.353.204,441 e
X=351.535,2S4, com o rumo de lOo51'15,1"NE e distância de
309,l83m, chega-se ao PI-S3.
Partindo do PI-S3, de coordenadas Y=7.353.50S,093 e
X=351.593,507, com o rumo de 53°05'12,l"NW e distância de
S2,125m, chega-se ao PI-S4.
Partindo do PI-S4, de coordenadas Y=7.353.557,41S e
X=351.527,S44, com o rumo de 03°12'34,4"NE e distância de
55,941m, chega-se ao PI-S5.
Partindo do PI-S5, de coordenadas Y=7.353.613,271 e
X=351.530,976, com o rumo de 05°39'5S,7"NE e distância de
125,523m, chega-se ao PI-S6.
Partindo do PI-S6, de coordenadas Y=7.356.73S,lSl e
X=351.543,370, com o rumo de loo21'54,3"NE e distância de
155,OOSm, chega-se ao PI-S7.
Partindo do PI-S7, de coordenadas Y=7.353.S90,659 e
X=351.571,25S, com o rumo de 14°41'29,l"NE e distância de
lS2,227m, chega-se ao PI-SS.
Partindo do PI-SS, de coordenadas Y=7.354.066,92S e
X=351.617,474, com o rumo de lso04'29,S"NE e distância de
lS4,43Sm, chega-se ao PI-S9.
Partindo do PI-S9, de coordenadas Y=7.354.242,264 e
X=351.674,697, com o rumo de 17°40'44,7"NE e distância de
136,3SSm, chega-se ao PI-90.
Partindo do PI-90, de coordenadas Y=7.354.372,211 e
X=351.716,116, com o rumo de 11°36'30,9"NE e distância de
183,029m, chega-se ao PI-91.
Partindo do PI-91, de coordenadas Y=7.354.551,496 e
X=351.679,2S6, com o rumo de 3so50'20,l"NW e distância de
202,53Sm, chega-se ao PI-92.
Partindo do PI-92, de coordenadas Y=7.354.709,255 e
X=351.552,26S, com o rumo de 41 0 4 0 ' 0 5 , S ' ' N W e distância de
372,919m, chega-se ao PI-93, onde neste intervalo (Km lS +
965,45Sm) situa-se o limite entre os Municípios de São Vicente e
Cubatão.
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Partindo do PI-93, de coordenadas Y=7.354.987.828 e
X = 351.304,345, com o rumo de 21°10'07,7"NW e distância de
222,495m, chega-se ao PI-94.
Partindo do PI-94, de coordenadas Y=7.355.195,309 e
X=351.223,998, com o rumo de 6°44'58,I"NE e distância de
269,315m, chega-se ao PI-95.
No trecho compreendido entre o PI-51A e o PI-95, a diretriz
segue aproximadamente paralela à estrada de ferro da Fepasa,
ramal Paratínga/Perequê, sendo que após o PI-73 a Rodovia Pe.
Manoel da Nóbrega também segue paralela à estrada de ferro.
Partindo do PI-95, de coordenadas Y = 7.355.462,757 e
X=351.255,651, com o rumo de 49°04'38,9"NW e distância de
137,055m, chega-se ao PI-96, onde neste trecho a diretriz cruza a
estrada de ferro da Fepasa, ramal Paratinga/Perequê, a Rodovia Pe. Manoel da Nóbrega e a alça da ligação da Rodovia dos
Imigrantes com a Rodovia Pe. Manoel da Nóbrega.
Partindo do PI-96, de coordenadas Y=7_355.552,533 e
X=351.152,093, com o rumo de 32°04'25,4"NW e distância de
17,060m, chega-se ao PI-97.
Partindo do PI-97, de coordenadas Y=7.355.566,989 e
X=351.143,034, com o rumo 26°49'55,6"NW e distância de
65,433m, chega-se ao PI-98.
Partindo do PI-98, de coordenadas Y=7.355_625,377 e
X=351.113,499, com o rumo de 2°40'14,3"NW e distância de
79,301m, chega-se ao PI-99.
Partindo do PI-99, de coordenadas Y=7.355.704,592 e
X=351.109,804, com o rumo de 45°05'04,I"NW e distância de
53,133m, chega-se ao PI-lOO.
Partindo do PI-I00, de coordenadas Y=7.355.742,107 e
X=351.072,178, com o rumo de 67°31'58,7"NW e distância
127,830m, chega-se ao PI-I01.
Partindo do PI-IOl, de coordenadas. Y=7.355.790,958 e
X=350.954,050, com o rumo de 25°44'39,4"NW e distância de
65,832m, chega-se ao PI-I02.
Partindo do PI-102, de coordenadas Y=7.355.850,256 e
X=350.925,455, com o rumo de 10018'35,0"NE e distância de
242,125m, chega-se ao PI-I03. Neste trecho, a diretriz cruza a
Rodovia dos Imigrantes sob o viaduto.
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No trecho compreendido entre o PI-5 e o PI-102, a largura
da faixa é de 20,00m, sendo 3,00m para o lado esquerdo do eixo
e 17,00m para o lado direito, exceto no trecho entre o Km 14 +
895,457m e o Km 14 + 940,457m, perfazendo uma extensão de
45,000m, onde a largura da faixa do lado esquerdo é variável entre 15,400m e 24,850m.
Partindo do PI-I03, de coordenadas Y=7.356.088,471 e
X=350.968,788, com o rumo de 38°51'22,2"NE e distância de
98,920m, chega-se ao PI-I04, situado próximo ao Caminho dos
Pilões, também conhecido por Estrada dos Pilões.
Partindo do PI-I04, de coordenadas Y=7.356.165,502 e
X=35l.030,847, como rumo de 34°34'30,2"NE e distãncia de
21,153m, chega-se ao PI-I05.
Partindo do PI-I05, de coordenadas Y=7.356.182,919 e
X=35l.042,851, com o rumo de 45°31'54,4"NE e distância de
53,104m, chega-se ao PI-106.
Partindo do PI-I06, de coordenadas Y=7.356.220,1l9 e
X=35l.080,748, com o rumo de 39°25'43,1"NE e distância de
109,359m, chega-se ao PI-I07.
Partindo do PI-I07, de coordenadas Y=7.356.304,590 e
X=35l.150,204, com o rumo de 33°55'34,6"NE e distância de
38,003m, chega-se ao PI-I08.
Partindo do PI-I08, de coordenadas Y=7.356.336,123 e
X=35l.171,414, com o rumo de 56°02'58,I"NE e distãncia de
27,479m, chega-se ao PI-I09.
Partindo do PI-I09, de coordenadas Y=7.356.350,470 e
X=351.194,209, com o rumo de 62°06'1l,9"NE e distãncia de
60,535m, chega-se ao PI-llO.
Partindo do PI-llO, de coordenadas Y=7.356.379,793 e
X=35l.247,709, com o rumo de 74°07'14,9"NE e distância de
36,268m, chega-se ao PI-lll.
Partindo do PI-l11, de coordenadas Y=7.356.389,716 e
X=35l.282,593, com o rumo de 57°20'57,4"NE e distância de
28,883m, chega-se ao PI-1l2.
Partindo do PI-1l2, de coordenadas Y=7.356.405,299 e
X=35l.306,912, com o rumo de 31°28'15,8"NE e distância de
27,166m, chega-se ao PI-1l3.
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Partindo do PI-113, de coordenadas Y=7.356.428,469 e
X=35I.321,094, com o rumo de 24°59'17,0"NE e distância de
35,767m, chega-se ao PI-114.
Partindo do PI-114, de
X=35I.336,203, com o rumo
29,152m, chega-se ao PI-115.
Partindo do PI-115, de
X=35I.354,364, com o rumo
108,979m, chega-se ao PI-116.
Partindo do PI-116, de
Y=35I.438,022, com o rumo
71,388m, chega-se ao PI-117.

coordenadas Y=7.356.460,888 e
de 38°32'02,2"NE e distância de
coordenadas Y=7.356.483,692 e
de 50 0 0 8 ' 3 6 , 9 ' ' N E e distância de
coordenadas Y = 7.356.553,532 e
de 29°54'20,7"NE e distância de

Partindo do PI-117, de coordenadas Y = 7.356.615,415 e
X=35I.473,614, com o rumo de 39°45'55,3"NE e distância de
33,307m, chega-se ao PI-118.
Partindo do PI-118, de coordenadas Y=7.356.641,017 e
X=35I.494,919, com o rumo de 47°42'38,1"NE e distância de
30,365m, chega-se ao PI-119.
Partindo do PI-119, de coordenadas Y=7.356.661,449 e
X=35I.517,382, com o rumo de 53°04'06,6"NE e distância de
46,071m, chega-se ao PI-120.
Partindo do PI-120, de coordenadas Y=7.356.689,131 e
X=35I.554,209, com o rumo de 35°18'01,2"NE e distância de
52,464m, chega-se ao PI-12I.
Partindo do PI-12I, de coordenadas Y=7.356.731,949 e
X=35I.584,526, com o rumo de 43°01'43,2"NE e distância de
19,504m, chega-se ao PI-122.
Partindo do PI-122, de coordenadas Y = 7.356.746,207 e
X=35I.597,835, com o rumo de 51°23'18,5"NE e distância de
22,802m, chega-se ao PI-123.
Partindo do PI-123, de coordenadas Y=7.356.760,436 e
X=35I.615,652, com o rumo de 400 0 4 ' 5 4 , 4 ' ' N E e distância de
36,785m, chega-se ao PI-124.
Partindo do PI-124, de coordenadas Y=7.356.788,581 e
X=35I.639,337, com o rumo de 42°47'46,3"NE e distância de
33,393m, chega-se ao PI-125.
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Partindo do PI-lZ5, de coordenadas Y=7.356.8l3,084 e
X=35l.66Z,OZ4, com o rumo de Z7°34'Z5,8"NE e distância de
54,596m, chega-se ao PI-lZ6.
No trecho compreendido entre o PI-104 e o PI-lZ6, o eixo da
diretriz está situado no pavimento asfáltico, a aproximadamente um metro e meio da borda direita, no sentido Imigrantes!Anchieta do Caminho dos Pilões, também conhecido como Estrada
dos Pilões.
Partindo do PI-lZ6, de coordenadas Y=7.356.86l,479 e
X=35l.687,Z96, com o rumo de 43°Z7'04,3"NE e distância de
lZ7,Z18m, chega-se ao PI-lZ7.
Partindo do PI-lZ7, de coordenadas Y=7.356.953,834 e
X=35l.774,789, com o rumo de 59°57'07,3"NE e distância de
lZ8,1l3m, chega-se ao PI-IZ8.
No trecho compreendido entre o PI-lZ6 e o PI-lZ8, o eixo da
diretriz deflete à direita em relação ao Caminho dos Pilões,
cruzando-o logo após o PI-IZ8.
Partindo do PI-lZ8, de coordenadas Y=7.357.0l7,983 e
X=35l.885,684, com o rumo de 50 olZ'07,9"NE e distância de
560,068m, chega-se ao PI-lZ9.
Partindo do PI-lZ9, de coordenadas Y=7.357.376,47Z e
X=35Z.315,989, com o rumo de 56°Z6'45,9"NE e distância de
3O,OOZm, chega-se ao PI-130.
Partindo do PI-130, de coordenadas Y=7.357.393,055 e
X=35Z.340,99Z, com o rumo de 71°18'46,9"SE e distância de
3Z,64lm, chega-se ao PI-13l.
No trecho compreendido após o PI-lZ8, a diretriz segue
aproximadamente paralela ao Caminho dos Pilões até o PI -131,
localizado entre o canal de drenagem e a cerca da Estação de
Bombas de Cubatão (EBC).
Partindo do PI'13l, de coordenadas Y=7.357,38Z,597 e
X=35Z.371,91Z, com o rumo de 54°55'lZ,9"NE e distância de
413,585m, chega-se ao PI-13Z.
Partindo do PI-13Z, de coordenadas Y=7.357.6Z0,Z9l e
Y=35Z.710,370, com o rumo de 75°4Z'58,9"NE e distância de
8Z,llZm, chega-se ao PI-133.
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Partindo do PI -133, de coordenadas Y = 7.357.640,550 e
X=352.789,944, com o rumo de 83°01'27,0"NE e distância de
35,109m, chega-se ao PI -134.
Partindo do PI-134, de coordenadas Y=7.357.644,814 e
X=352.824,793, com o rumo de 89°48'09,7"8E e distância de
51,307m, chega-se ao PI-135.
No trecho compreendido entre o PI -131 e o PI -135, a diretriz
localiza-se entre o canal de drenagem situado na lateral do Caminho dos Pilões e a cerca da EBC.
No trecho compreendido entre o PI-I02 e o PI-135, a largura
da faixa é de 20,00m, sendo 17,00m para o lado esquerdo do eixo
e 3,00m para o lado direito, exceto no trecho entre o Km 22 +
929,977m e o Km 22 + 974,977m, perfazendo uma extensão de
45,00m, onde a largura da faixa do lado direito é 7,50m.
Após o PI -135 e até o PI -158 o eixo da diretriz percorrerá
dentro da faixa de dutos EBC/RPBC do programa 56518 (Emdut) do usuário Detran/Tedep da Petrobrás.
Partindo do PI-135, de coordenadas Y=7_357.644,637 e
Y=352.876,100, com o rumo de 45°11'50,3"NE e distância de
24,682m, chega-se ao PI-136.
Partindo do PI-136, de coordenadas Y=7_357.662,030 e
X=352.893,613, com o rumo de.82°32'42,4"8E e distância de
76,785m, chega-se ao PI-137.
Partindo do PI-137, de coordenadas Y=7.357.652,067 e
X=352.969,749, com o rumo de 59°54'38,3"8E e distância de
35,450m, chega-se ao PI-138.
Partindo do PI -138, de coordenadas Y = 7.357.634,295 e
X=353.000,421, com o rumo de 73°40'35,4"8E e distância de
49,089m, chega-se ao PI-139.
Partindo do PI-139, de coordenadas Y=7.357.620,498 e
X=353.047,531, com o rumo de 45°44'57,0"NE e distância de
28,879m, chega-se ao PI-140.
Partindo do PI-140, de coordenadas Y=7.357.640,649 e
X=353.068,217, com o rumo de 45°44'53,8"NE e distância de
142,531m, chega-se ao PI-141. Neste trecho, a diretriz cruza a
Rodovia Anchieta.
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Partindo do PI-141, de coordenadas Y=7.357.740,109 e
X=353.170,309, com o rumo de 14°02'13,6"NW e distância de
126,884m, chega-se ao PI-142.
Partindo do PI-142, de coordenadas Y=7.357.863,204 e
X=353.139,533, com o rumo de 27°22'44,5"NW e distância de
34,815m, chega-se ao PI-143.
Partindo do PI-143, de coordenadas Y=7.357.894,1l9 e
X=353.123,523, com o rumo de 4°46'22,4"NE e distância de
40,035m, chega-se ao PI-144.
Partindo do PI-144, de coordenadas Y=7.357.934,015 e
X=353.126,854, com o rumo de 2°19'22,8"NE e distância de
15,483m, chega-se ao PI-145.
Partindo do PI-145, de coordenadas Y=7.357.949,485 e
X=353.127,481, com o rumo de 5°01'Ol,4"NE e distância de
22,982m, chega-se ao PI-146.
Partindo do PI-146, de coordenadas Y=7.357.972,380 e
X=353.129,491, com o rumo de 5°21'54,2"NW e distância de
137,617m, chega-se ao PI-147.
Partindo do PI-147, de coordenadas Y=7.358.109,394 e
X=353.116,624, com o rumo de 5°21'57,4"NW e distância de
284,422m, chega-se ao PI-148. Neste trecho, a diretriz cruza o
Rio Cubatão,
Partindo do PI-148, de coordenadas Y=7.358.392,570 e
X=353.090,026, com o rumo de 33°09'09,5"NW e distância de
27,335m, chega-se ao PI-149.
Partindo do PI-149, de coordenadas Y=7.358.415,455 e
X=353.075,077, com o rumo de 22°46'44,O"NW e distância de
32,859m, chega-se ao PI-150.
Partindo do PI-150, de coordenadas Y=7.358.445,752 e
X=353.062,355, com o rumo de 43°27'10,3"NW e distância de
55,643m, chega-se ao PI-151.
Partindo do PI-151, de coordenadas Y=7.358.486,145 e
X=353.024,086, com o rumo de 61°51'46,8"NW e distância de
23,082m, chega-se ao PI-152.
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Partindo do PI-152, de coordenadas Y=7.358.497,030 e
X=353.003,732, com o rumo de 400 5 6 ' 2 6 , 3 ' ' N W e distância de
1,786m, chega-se ao PI-153.
Partindo do PI-153, de coordenadas Y =7.358.498,380 e
X=353,002,561, com o rumo de 13°26'31,9"NE e distância de
61,194m, chega-se ao PI-l54.
Partindo do PI-154, de coordenadas Y=7.358.557,897 e
X=353.016,786, com o rumo de 24°38'36,2"NW e distância de
42,836m, chega-se ao PI-155.
Partindo do PI-155, de coordenadas Y=7.358.596,832 e
X=352.998,925, com o rumo de 4°36'14,5"NW e distância de
23,598m, chega-se ao PI-156, localizado dentro da faixa de
dominio da Eletropaulo.
Partindo do PI-156, de coordenadas Y =7.358.620,354 e
X=352.997,031, com o rumo de 35°00'57,9"NE e distância de
13,551m, chega-se ao PI-157.
Partindo do PI-157, de coordenadas Y =7.358.631,452 e
Y=353.004,807, com o rumo de 42°05'06,0"NE e distância de
267,788m, chega-se ao PI-158.
Partindo do PI-158, de coordenadas Y =7.358.830,191 e
X=353.184,287, com o rumo de 87°30'48,9"SE e distância de
195,771m, chega-se ao PI-159.
No trecho compreendido entre o PI-135 e o PI-159, a largura
da faixa é de 20,00m, sendo 18,00m para o lado esquerdo do eixo
e 2,00m para o lado direito.
Partindo do PI-159, de coordenadas Y =7.358.821,698 e
X=353.379,874, com o rumo de 74°13'19,5"NE e distância de
364,359m, chega-se ao PI-160, onde, neste trecho, o eixo da diretriz cruza com a Avenida Bernardo Geisel Filho, canal de descarga e ramal RPBC/Ultrafértil da estrada de ferro.
Partindo do PI-160, de coordenadas Y=7.358.920,770 e
X=353.730,505, com o rumo de 75°43'06,9"NE e distância de
391,617m, chega-se ao PI-16I. Neste trecho, o eixo da diretriz
cruza em um ponto com diversas linhas de tubos e a Rua X-Ida
RPBC.
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Partindo do PI-16l, de coordenadas Y=7_359_0l7,377 e
X=354.110,020, com o rumo de 75°4l'03,O"NE e distância de
256,269m, chega-se ao PI-162. Neste trecho, o eixo da diretriz
cruza em um ponto com diversas linhas de tubos, canal de descarga n? 1, Rua X-2 da RPBC e desvio do ramal ferroviário
RPBC.
Partindo do PI-162, de coordenadas Y=7.359.080,743 e
X=354.358,33l, com o rumo de 63°43'44,6"NE e distância de
272,269m, chega-se ao PI-163. Neste trecho, o eixo cruza a Avenida Nove de Abril, acesso principal à RPBC.
Partindo do PI-163, de coordenadas Y=7.359.20l,254 e
X=354.602,478, com o rumo de 02°36'43,5"NW e distância de
4l,196m, chega-se ao PI-164.
Partindo do PI-164, de coordenadas Y=7.359.242,407 e
X=354.600,60l, com o rumo de 64°02'38,6"NE e distância de
774,674m, chega-se ao PI-165. Neste trecho, o eixo da diretriz
cruza em um ponto com tubos de Petrocoque.
Partindo do PI-165, de coordenadas Y=7.359.5Sl,466 e
X=355.297,134, com o rumo de 59°20'44,2"NE e distância de
246,222m, chega-se ao PI-166. Neste trecho, o eixo da diretriz
cruza a via de acesso da Rodovia Piaçaguera à Petrocoque.
Partindo do PI-166, de coordenadas Y=7.359.707,004 e
X=355.508,948, com o rumo de 22°23'50,O"NE e distância de
l36,195m, chega-se ao PI-167. Neste trecho, o eixo da diretriz
cruza o ramal RPBC da estrada de ferro.
Partindo do PI-167, de coordenadas Y=7.359.S32,925 e
X=355.560,842, com o rumo de 02°22'3S,2"NE e distância de
37,753m, chega-se ao PI-168.
No trecho compreendido entre o PI-156 e o PI-167, o eixo da
diretriz segue dentro da faixa de linhas de alta tensão da Eletropaulo.
Partindo do PI-16S, de coordenadas Y=7.359.870,646 e
X=355.562,40S, localizado no jardim em frente à portaria da Petrocoque, segue com o rumo de 19°0l'26,S"NE e distância de
38,473m, e chega-se ao PI-169.
No trecho compreendido entre o PI-167 e o PI-169, a diretriz
cruza as vias de acesso à Petrocoque e à Subestação da Eletropaulo,
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Partindo do PI-169, de coordenadas Y =7.359.907,018 e
X=355.574,949, com o rumo de 00036'54,l''NE e distância de
442,360m, chega-se ao PI-170. Neste trecho, o eixo segue aproximadamente paralelo à via de acesso à subestação da Eletropaulo, entre a cerca existente e o Rio Perequê.
Partindo do PI-170, de coordenadas Y =7.360.349,352 e
X=355.579,697, COm o rumo de 89°23'05,9"NW e distância de
43,858m, chega-se ao PI-171. Neste trecho, o eixo cruza a via de
acesso à subestação da Eletropaulo.
Partindo do PI-l71, de coordenadas Y=7.360.349,823 e
X=355.535,842, com o rumo de 53°17'09,4"SW e distância de
390,056m, chega-se ao PI-172, com coordenadas Y=7.360.116,639
e X=355.223,162, ponto final do eixo da diretriz, que corresponde ao Km 28 + 175,375 metros.
No trecho compreendido entre o PI-159 e o PI-172, a largura
da faixa é de 20,OOm, sendo 5,OOm para o lado esquerdo do eixo
e 15,OOm para o lado direito, exceto nos trechos entre o Km 24
+ 755,OOm e o Km 24 + 790,OOm, onde a faixa tem 35,OOm de
largura, sendo 18,OOm para o lado esquerdo e 17,OOm para o lado
direito, e no trecho entre o Km 27 + 792,819m e o Km 27 +
837,819, onde a faixa tem 35,OOm de largura, sendo 15,OOm para
o lado direito e 20,OOm para o lado esquerdo.
A extensão da diretriz ora descrita é de 28.026,292m, perfazendo uma área total de 590.857,78m2 , sendo localizada:
- no Município de Estância Balneária de Praia Grande,
uma extensão de 7.825,376m, abrangendo uma' área de
183.234,77m2 ;
- no Município de São Vicente, uma extensão de
10.990,999m, abrangendo uma área de 221.868,84m2 ; e,
- no Município de Cubatão, uma extensão de 9.209,917m;
abrangendo uma área de 185.754,17m2 •
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

João Eduardo Cerdeira de Santana
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5. t.2):2331-2791. setv/out, 1991.
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(74) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de CrS125.462.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$125.462.000,00 (cento e
vinte e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 28.10.1991, págs. 23743 a 23744.

(75)

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$889.252.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$889.252.000,OO (oitocentos e oitenta e nove milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreire
Os anexos estão publicados no DO de 28.10.1991 pág. 23744.

(76) DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em fa-

vor do Ministério da Justiça e do Senado
Federal. crédito suplementar no valor de
Cr$2,447,458. 000, 00, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da JustiCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791, setJout. 1991.

2782

ça e do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
Cr$2.447.458.000,OO (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e sete
milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 28.10.1991. pég. 23744 a 23745.

(77) DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Superior Tribunal de Justiça,
da Justiça Federal e da Justiça do Trebelho, crédito suplementar no valor de
Cr$239.254.000,OO, para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Superior Tribunal
de Justiça, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de Cr$239.254.000,OO (duzentos e trinta e
nove milhões, duzentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 29.10.1991. pag. 23904.

(78)

DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em tevor do Ministério da Justiça, crédito suple·
mentar no valor de Cr'135.001.000,OO para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$135.001.000,OO (cento e
trinta e cinco milhões e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 29.10.1991, pág. 23905.

(79)

DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáuti·
ca, credito suplementar no valor de
CrS124.842.000.00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$124.842.000,OO (cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 17M da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.10.1991, pág. 24061.
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(80) DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1991
Autoriza a treneierêncie do imóvel que
menciona ao Instituto Necionel de Colonização e Reforma Aaráría, situado nos Mu*

nícipioe de Jequitibá e Funilândia, Comarca
de Sete Lagoas, no Estado de Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da competência
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, considerando o
disposto no Decreto de 28 de junho de 1991, e tendo em vista o
contido nos arts. 9?, I, e lO, § 3?, da Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, na Lei n? 4.947, de 6 de abril de 1966, e, ainda,
o inserto no parágrafo único do art. 104 e no art. 105 do Decreto
n? 59.428, de 27 de outubro de 1966,
DECRETA:
Art. I? Fica o Departamento do Patrimônio da União autorizado a transferir para o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), o emancipado Núcleo João Pinheiro,
com área de 91.718.000,OOm 2 , implantado na Fazenda Ponte Nova, situado atualmente nos Municípios de Jequitibá e Funilãndia, na Comarca de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, doado à União por aquele Estado, conforme a transcrição n? 3.459,
de 2 de maio de 1938, do Cartório do Registro de Imóveis .Ioventino Costa, às fls. 204-v/206 do Livro 3-H, para que promova a
sua planificação e reforma agrária, nos termos da Lei n?
4.504/64 (Estatuto da Terra) e do Decreto n? 59.428/66, de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado sob o
n? 0168.014.497/82-05, no Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput
deste artigo, fica rescindido o contrato firmado, aos 22 de dezembro de 1967, entre a União e a Santa Casa de Misericórdia
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, conforme permissão contida no Decreto n? 41.737, de 29 de junho de 1957, concernente à cessão do terreno com a área de 36.997.354,OOm2 (trinta e
seis milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e cínqüenta e quatro metros quadrados). remanescente do Núcleo
Colonial João Pinheiro, ficando assegurado à instituição a área
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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de 332,3727ha. (trezentos e trinta e dois hectares, trinta e sete
ares e vinte sete centiares), consoante o levantamento planimétrico contido no processo já referido.
Art. 2? A transferência de que trata o artigo anterior será
feita considerando-se o imóvel como unidade patrimonial, cabendo ao Incra extremar, da superfície total transferida, as
áreas regularmente alineadas, aforadas, ocupadas ou detidas
por força de títulos hábeis ou de situações legalmente protegidas, e efetivar-se-á mediante termo respectivo, a ser lavrado em
livro próprio da Delegacia do Departamento do Patrimônio da
União no Estado de Minas Gerais.
Art. 3? Caberá ao Incra adotar as providências que se imponham, de acordo com as competências que lhe são deferidas
pelas Leis nes 4.504/64 e 4.947/66, para a regularização fundiária emergente no imóvel, inclusive as doações das áreas, respectivamente, à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e
aos Municípios de Jequitibá e Funilãndia, necessárias à expansão urbana destes, de acordo com a Lei n? 5.954/73.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
(81) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1991
Outorga à Valesul Alumínio S.A. concessão para o aproveitamento de energia hidráulica, para uso exclusivo, nos Rios Novo, Glória e Pomba, Estado de Minas Gerais, nos trechos que menciona, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 140, letra a, 150 e 164, letra c, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934, bem assim o que consta
do Processo n? 29000.023626/91-50,
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DECRETA:
Art. I? É outorgada à Valesul Alumínio S.A. concessão
para aproveitamento de energia hidráulica de um trecho do Rio
Nova. onde se acha instalada a Usina Hidrelétrica Nova
Maurício, nas coordenadas geográficas de latitude 21°28'S e de
longitude 42°28'W, no Município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, não conferindo o presente título delegação de Poder
Público à concessionária.
Art. 2? É outorgada à Valesul Alumínio S.A. concessão
para o aproveitamento de energia hidráulica de um trecho do
Rio Glória, onde se acha instalada a Usina Hidrelétrica do Glória nas coordenadas geográficas de latitude 21°05'S e de longitude 42°20'W, no Município de Muriaé, Estado de Minas Gerais,
não conferindo o presente título delegação de Poder Público à
concessionária.
Art. 3? É outorgada à Valesul Alumínio S.A. concessão
para o aproveitamento de energia hidráulica de um trecho do
Rio Pomba, onde se acha instalada a Usina Hidrelétrica Ituerê,
nas coordenadas geográficas de latitude 21°18'S e de longitude
43°13'W, no Município de Rio Pomba, Estado de Minas Gerais,
não conferindo o presente título delegação de Poder Público à
concessionária.
Art. 4? Os aproveitamentos destinam-se à produção de
energia elétrica para uso exclusivo da concessionária, que não
poderá fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito.
§ I? Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia a vilas operárias de seus empregados, quando construídas em terrenos de sua propriedade.

§ 2? A concessionária fica obrigada a satisfazer as exigências acauteladoras dos usos múltiplos das águas, especialmente
o controle de cheias.

Art. 5? As concessões objeto do presente decreto caducarão, independente de ato declaratório, se a concessionária não
apresentar ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no prazo de noventa dias, a partir da data de sua publicação, os documentos definitivos da incorporação das usinas a
que se referem os arts. I?, 2? e 3?
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Art. 6? As concessões a que se referem os arts. I?, 2? e 3?
vigorarão pelo prazo de trinta anos, contado da data da publicação deste decreto.
Art. 7? Mediante as condições que vierem a ser estipuladas, as concessões poderão ser renovadas, a pedido da concessionária, até seis meses antes de expirar o prazo previsto no artigo anterior.
Parágrafo único. Não havendo renovação das concessões,
ficará a critério do Poder Concedente exigir que a concessionária reponha, por sua conta, os cursos d'água em seus primitivos
estados ou reverter os bens em seu favor.
Art. 8? A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 9? Fica extinto o direito à exploração do aproveitamento da energia hidráulica outorgado à Companhia Força e
Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL), por força do manifesto de
usina hidrelétrica apresentado no Processo S.A. 128/35.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de Santana
(82) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, crédito suplementar no valor de
Cr$805.558. 000,00, para reforço de dotaç6es

consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério do Exército, em favor da
Secretaria de Economia e Finanças, crédito suplementar no vaCo1. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2331-2791. set.lout. 1991.
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lor de Cr$805.558.000,OO (oitocentos e cinco milhões, quinhentos
e cinqüenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de

1~.1l.1991.

pága. 24477/24478.

(83) DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$13.S01.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$l3.801.000,OO (treze milhões, oitocentos e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de I?.11.1991, pág. 24478.

(84)

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de
Cr$112.005.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$U2.005.000,OO (cento e doze milhões e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de I? .11.1991, pég. 24478.
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(85)

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 1991
Abre 80S Orçamentos da União, em teda Justiça Eleitoral, Justiça do Traba·
lho e Justiça do Distrito Federal e dos Terrítóríoe, crédito suplementar no valor de
Cr$1.649.962.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
VOT

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Eleitoral,
Justiça do Trabalho e Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no valor de Cr$1.649.962.000,OO (um bilhão, seiscentos e quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de li? .11.1991, págs. 24478/24479.
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RETIFICAÇÃO

DECRETO N? 221, DE 20 DE SETEMBRO DE 1991 (*)
Reduz alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),

Retificação
Na página 20407, segunda coluna, onde se lê:
«NC(87-10) »
Leia-se:
«NC(87-11) »

(*) Publicado no DO de 23".9.1991 (v. pág. 2364 deste volume).
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Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Roosevelt, nos Estados de Rondônia e Mato Groso. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. ....
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Boca do Acre, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena .Iaquirí, no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
_.
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Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área Indígena Zoró, no Estado do Mato Grosso.
Publicado no DO de 30" de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Zuruahã, no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Potiguara, no Estado da Paraíba.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Kaxinawá da Colônia Vinte e Sete,
no Estado do Acre. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. ...
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Funil, no Estado do Tocantins. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da reserva indígena Fazenda Guarani, no Estado de
Minas Gerais. Publicado no' DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Pium, no Estado de Roraima. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Cacau do Tarauacá, no Estado do
Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena J atuarana, no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Terra Vermelha, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Uru-Eu-wau-wau no Estado de
Rondônia. Publicado no DO"de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Taunay- Ipegue, no Estado do Mato
Grosso do Sul. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Amambai, no Estado do Mato Grosso do Sul. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. .. . . . . . . . . . .
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Igarapé do Caucho. no Estado do
Acre. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Kaxinawá do Rio Humaítá, no Estado do Acre. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5. t.2):2795-2812. set.Jout. 1991.

2484

2486

2488

2490

2492

2494

~96

2498

2504

2505

2507

2512

2515

2517

2520

2801
Pág.
280 -

281 -

282 -

283 -

284 -

285 -

286 -

287 -

288 -

289 -

290 -

291 -

292 -

293 -

294 -

Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Kulina do Rio Envira, no Estado do
Acre. Publicado nO'DO de 30 de outubro de 1991. .. ,.............
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Rio Gregório, no Estado do Acre.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Caititu, no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Katukina/Kaxinawá, nos Estados
do Acre e Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991..
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Uati-Paraná, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991
".,.,
,.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Barão de Antonina, no Estado do
Paraná, Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. .. " .. , .... ,"
Decreto de 29 outubro de 1991 - Homologa a demarcação admínistrativa da área indígena São Jerônimo, no Estado do Paraná.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. .""',, ... ,."""'"
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Pereei, no Estado do Mato Grosso.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. .,....................
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Marejar. no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
,
".........
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Vanuíre, no Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
,..
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Rio das Cobras, no Estado do Paraná. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. .... "............
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena 'I'Irecatínga, no Estado do Mato
Grosso. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
,.....
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação ad·
minlstr atíva da área indígena Rio Areia, no Estado do Paraná.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
,..
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Bakaírl, no Estado do Mato Grosso.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. ,
,
,
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa de área indígena Kaxinawa Nova Olinda no Estado
do Acre. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. ., .. ',.,.....
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Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Recreio/São Félix, no Estado do
Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.

Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Natal/Felicidade, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
297 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Xapecó, no Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
298 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Uaçé, no Estado do Amapá. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
299 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Pilade Rebué, no Estado do Mato
Grosso do SuL Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
300 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena 'I'adarimana, no Estado do Mato
Grosso. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.... :..........
301 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Buriti, no Estado do Mato Grosso.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
302 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena. Porto Lindo, no Estado do Mato
Grosso do Sul. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
303 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Barreira da Missão, no Estado do
Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
.
304 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Turé/Mariquita, no Estado do Pará.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
305 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Gavião, no Estado do Amazonas.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
306 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Parabubure, no Estado do Mato
Grosso. Publicado no DO de 30 de setembro de 1991.
307 - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Nioaque, no Estado do Mato Grosso
do Sul. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
308" - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Araribá, no Estado de São Paulo.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
309 ..:.- Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Cuia, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . ..
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Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Paracuhuba, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. ..... , ... ,", ....
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Tikuna de Santo Antonio, no Estado do Amazonas. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. .....
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena São Marcos. no Estado de Roraima.
Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
_
.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Lagoa Comprida, no Estado do Maranhão. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Icatu, no Estado de São Paulo. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991.
,
,,,,
.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Toldo Chimbangue, no Estado de
Santa Catarina. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991
.
Decreto de 29 de outubro de 1991 - Homologa a demarcação administrativa da área indígena Kayapó, no Estado do Pará. Publicado no DO de 30 de outubro de 1991. .,
.
Decreto de 30 de outubro de 1991 - Regulamenta as disposições
da Lei n? 8.249. de 24 de outubro de 1991, que estabelece as características da Nota do Tesouro Nacional (NTN) e dá outras providências. Publicado no DO de 31 de outubro de 199b
.
Decreto de 31 de outubro .de 1991 - Promulga o novo texto da
Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais. Publicado
no DO de I? de novembro de 1991.
,
.
Decreto de 31 de outubro de 1991 - Promulga o Acordo, por Troca de Notas, para a Modificação do Regime Operacional do Acordo sobre Transportes Aéreos de 6 de julho de 1976, entre o Governo da República 'Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos
Países Baixos. Publicado no DO de I? de novembro de 1991. .....
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(1) -

Decreto de 2 de setembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União. em favor do Mlnistérlo das Relações Exteriores, crédito
suplementar no valor de CrS259.856.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 2 de
setembro de 1991. .,
,.......................
(2) - Decreto de 2 de setembro de 1991 - Dispõe sobre a competência
do Ministro Extraordinário para Assuntos de Integração LatinoAmericana. e dé outras providências. Publicada no DO de 2 de setembro de 1991. ,...............................................
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(3) -

Decreto de 2 de setembro de 1991 - Declara de utilidade pública
federal o Programa de Ação Social/Bf' e outras entidades. Publicado no DO de 2 de setembro de 1991.
(4) - Decreto de 4 de setembro de 1991 - Autoriza a Telecomunicações
Brasileiras S.A. [Telebrés] a promover aumento de capital social.
Publicado no DO de 5 de setembro de 1991.
". . . . . . . . . .

(5) -

(6) -

(7) -

(8) -

(9) -

Decreto de 5 de setembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de CrS271.470.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de setembro de 1991.
Decreto de 5 de setembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$1.S11.576,OOO,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento, Publicado no DO de (j 'de setembro de 1991, ' ,
,' .. ,'
,..................
..
Decreto de 5 de setembro de 1991 - Declara de utilidade pública,
para fins de instituição de servidão administrativa em favor da
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf}, as áreas de
terra que menciona. Publicado no DO de 6 de setembro de 1991. ..
Decreto de 5 de setembro de 1991 - Autoriza a cessão, a titulo de
utilização gratuita, do terreno que menciona, situado no Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. Publicado
no DO de 6 de setembro de 1991. ,.,
,.,.,.,..
Decreto de 5 de setembro de 1991 - Autoriza a cessão, a título de
utiltzação gratuita, do imóvel que menciona, situado no Município
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no DO de
6 de setembro de 1991.
,
,
,.,.,
.
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2656

2657

2658

2659
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(10) -

Decreto de 5 de setembro de 1991
Abre ao Orçamento Fiscal
da União, a favor do Superior Tribunal de Justiça da Justiça do
Trabalho, créditos suplementar no valor de Cr$198.S4S.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de setembro de 1991.
,.................
(11)
Decreto de 5 de setembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrS271.40S.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de setembro
de 1991.
(12) - Decreto de 5 de setembro de 1991 - Abre ao Ministério da Ação
Social crédito suplementar no valor de CrS4.000.000,OOO,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 6 de setembro de 1991.
"
".......
(13) - Decreto de 5 de setembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrS1l5,OOS.OOO,OO, para reforço de dotação consignada do vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de setembro de
1991.
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(14) -

Decreto de 5 de setembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito SU~
plementar no valor de CrS1.328.036.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de
setembro de 1991. .
,................................
(15) - Decreto de 5 de setembro de 1991
Dispõe sobre a constituição
e funcionamento de grupo de trabalho destinado a melhorar os
serviços de atendimento bancário. Publicado no DO de 6 de setembro de 1991.
(16) - Decreto de 5 de setembro de 1991 - Ressalva os efeitos jurídicos
de declarações de interesse social ou de utilidade pública e revoga
os decretos que menciona. Publicado no DO de 6 de setembro de
1991.

Decreto de 6 de setembro de 1991 - Inclui o Secretário da Administração Federal no Comitê Nacional da Qualidade e Produtividade, instituído pelo Decreto n? 99.675, de 7 de novembro de 1990.
Publicado no DO de 9 de setembro de 1991.
,...........
(18)
Decreto de 10 de setembro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), área de terra necessária à construção da barragem de derivação e do canal adutor ao Projeto de
Irrigação Tabuleiros de Russas, nos municípios de Morada Nova
e Limoeiro do Norte. Estado do Ceará. Publicado no DO de 11 de
setembro de 1991.
(19) - Decreto de 10 de setembro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf}, áreas de terras localízadas no Município de Riachâo das Neves, no Estado da Bahia.
Publicado no DO de 11 de setembro de 1991.
(20) - Decreto de 10 de setembro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco ICodevasft, áreas de terras localízadas no Município de Barreiras, no Estado da Bahia. Publicado
no DO de 11 de setembro de 1991.
(21) - Decreto de 10 de setembro de 1991 - Declara de utilidade públi·
ca, para fins de desapropriação, pela-Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf}, áreas de terras Iocalizadas no Município de Ríachâo das Neves, no Estado da Bahia.
Publicado no DO de 11 de setembro de 1991.

266ó

2666

2668

(17) -

Decreto de 10 de setembro de 1991 - Cria o Comitê Nacional de
Saneamento, e dá outras providências. Publicado no DO de 11 de
setembro de 1991.
(23) - Decreto de 11 de setembro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis urbanos, com benfeitorias, situados na Cidade de Porto Alegre (RS), destinados ao funcionamento do Tribunal Regional Federal da 4~ Região, com sede
naquela Capital. Publicado no DO de 12 de setembro de 1991. ....
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2687

(22) -
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(24) -

Decreto de 11 de setembro de 1991 -

da União, em favor do Ministério

Abre ao Orçamento Fiscal

da Agricultura e Reforma

Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$2.571.921.000,OO. Publicado no DO de 12 de setembro de 1991.
,...
(25) - Decreto de 11 de setembro de 1991 - Abre à Presidência da Re-

2696

pública, em favor da Secretaria dos Desportos, crédito suplementar no valor de Cr$28.800.000,úú para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.. Publicado no DO de 12 de setembro de
1991.

(26) -

2697

Decreto de 20 de setembro de 1991 - Autoriza a cessão, a título

de utilização gratuita, do terreno que menciona, situado no Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais. Pu(27) -

blicado no DO de 23 de setembro de 1991.
Decreto de 20 de setembro de 1991 - Abre ao Ministério do
Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças e do
Fundo do
Exército, crédito suplementar no valor de
Cr$203.864.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de setembro de 1991.

2697

2699

(28) -

Decreto de 20 de setembro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Secretaria da Administração Federal, crédito
suplementar no valor de CrS6.720.000,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de setembro de 1991.

2700

(29) -

Decreto de 23 de setembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar
no valor de Cr$165.480.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de setembro de
1991.

2701

(30) -

Decreto de 23 de setembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de CrS7.592.140.000,OO para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de setembro de 1991.
;........
(31) - Decreto de 24 de setembro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóvel urbano, com benfeitorias,
situado na Cidade de Londrina (PR), destinado ao funcionamento
de Vara da Justiça Federal no Estado do Paraná, e dá outras providências. Publicado no DO de 25 de setembro de 1991.

2701

2702

(32) -

Decreto de 24 de setembro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações do
Paraná S.A. (Telepar}, o imóvel que menciona. Publicado no DO
de 25 de setembro de 1991.

2704

(33) -

Decreto de 24 de setembro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Telecomunicações do
Paraná S.A. (Telepar), o imóvel que menciona. Publicado no DO
de 25 de setembro de 1991.
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(34) -

(35) -

(36) -

(37) -

(38) -

(39) -

(40) -

(41) -

(42) -

Decreto de 24 de setembro de 1991 - Declara de utilidade públíca, para fins de desapropriação, área de terra situada no lugar denominado Itapicuru, Fazenda Ituberaba, atual bairro São João.
no Município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, Publicado
no DO de 25 de setembro de 1991.
Decreto de 25 de setembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça. crédito suplementar no
valor de CrS39.536,OOO,OO, para reforço de dotações consignadas
nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 26 de setembro de
1991.
Decreto de 25 de setembro de 1991 - Institui a hora de verão em
parte do Território Nacional, no período que indica. Publicado no
DO de 26 de setembro de 1991.
Decreto de 30 de setembro de 1991 - Declara de utilidade pública federal a Sociedade Beneficente de Cravinhos/SP e outras entidades. Publicado no DO de 1? de outubro de 1991.
Decreto de 30 de setembro de 1991 - Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) a aumentar o capital social. Publicado no DO de I? de outubro de 1991. ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto de 30 de setembro de 1991 - Aprova a reforma do Estatuto da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás). Publicado no DO de
1? de outubro de 1991.
Decreto de 1? outubro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Fundação Centro de Formação do Servidor Público, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico e do Fundo de Atividades Espaciais, crédito suplementar
no valor de Cr$l37.484.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicada no DO de 2 de outubro de
1991.

2707

2709

2710

2711

2713

2713

2731

Decreto de 1? de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da. Fundação Biblioteca Nacional, crédito suplementar no valor de Cr$44.800.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 2 de outubro de 1991.

2732

Decreto de 1? de outubro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
Uníão, em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de
4.584.408.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 2 de outubro de 1991.

2733

(43) -

Decreto de 1? de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de CrS3.086.269.000,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 2 de outubro de 1991. ..
...........................
................
(44) - Decreto de 2 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos

2734
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sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, créditos adicionais até o limite de Cr$302.100.000.000.00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 3 de outubro de 1991.
.
(451 - Decreto de 2 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União. em favor do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento. crédito suplementar no valor de
Cr$1.144.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente oro
çamento. Publicada no DO de 3 de outubro de 1991
.
(46) - Decreto de 2 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de CrS48.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 3 de outubro de 1991.
.
(471 - Decreto de 2 de outubro de 1991 - Autoriza a cessão, a título de
utilização gratuita, do terreno que menciona, situado no Município de .Icinville, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO
de 3 de outubro de 1991.
.

Decreto de 2 de outubro de 1991 - Autoriza a cessão, sob o regime de aforamento, do terreno que menciona, situado no Município
de Joinville, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 3 de
outubro de 1991
.
(;19) - Decreto de 2 de outubro de 1991 - Autoriza a cessão, sob o regime de aforamento, do terreno que menciona, situado no Município
de Joinville Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 3 de
outubro de 1991
.

2734

2736

2:137

2737

(48) -

(50) -

(51)

-

(52) -

(531 -

(54)

-

Decreto de 2 de outubro de 1991 - Autoriza a cessão, sob o regime de aforamento, do terreno que menciona, situado no Município
de -Ioinville, Estado de Santa Catarina. Publicado no DO de 3 de
outubro de 1991
.
Decreto de 7 de outubro de 1991 - Altera a composição da Comissão Consultiva da Proposta de Reforma Fiscal. Publicado no
..
DO de 8 de outubro de 1991.
Decreto de 9 de outubro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Secretaria da Administração FederallPR, crédito
suplementar no valor de Cr$6.720.000,OO para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de outubro de 1991
_.
Decreto de 9 de outubro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de CrS4.000.000,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de outubro de 1991
.
Decreto de 9 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar
no valor de Cr$418.538.000,OO, para reforço de dotações consigna-
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das no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de outubro de
1991.
(55) - Decreto de 10 de outubro de 1991 - Abre ao Ministério da Saúde, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, crédito suplementar no valor de CrSl1.561.438.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente exercício. Publicado no DO de 14 de outubro de 1991.
(56) - Decreto de 10 de outubro de 1991 - Abre ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, em favor da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentrol, crédito suplementar no valor de Cr$376.052.000,OO. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 14 de outubro de 1991.

2746

2746

2747

(57) -

Decreto de 10 de outubro de 1991 - Abre à Presidência, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de CrS744.373.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 14 de outubro
de 1991.
(58) - Decreto de 14 de outubro de 1991 - Abre ao Ministério da Ação
Social crédito suplementar no valor de Cr$167.309.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no
DO de 16 de outubro de 1991.

(59) -

(60) -

(61) -

(62) -

(63) -

2748

2749

Decreto de 16 de outubro de 1991 - Abre ao Ministério da Ação
Social, em favor da Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, crédito suplementar no valor
de Cr$440.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de outubro de 1991. .....

2750

Decreto de 18 de outubro de 1991 - Autoriza a prorrogação, por
mais um ano, dos convênios de que trata o Decreto n? 99.475, de
24 de agosto de 1990. Publicado no DO de 21 de outubro de 1991..

2750

Decreto de 21 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
CrSI6.149.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente exercício. Publicado no DO de 22 de outubro de 1991.

2751

Decreto de 22 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília,
crédito suplementar no valor de CrS19.390.000,OO para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
23 de outubro de 1991.

2752

Decreto de 22 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Gabinete da Vice- Presidência da República, crédito suplementar no valor de CrS14.000.000,OO para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de
23 de outubro de 1991.

2753
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(64) -

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

Decreto de 22 de outubro de 1991 - Abre à Presidência da Renública, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Indústrias Nucleares do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de
CrS534.815.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 23 de outubro de 1991.
- Decreto de 22 de outubro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de CrS266.935.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de outubro de 1991.
- Decreto de 22 de outubro de 1991 - Institui comissão para realízar estudos e propor a revisão da política nacional de navegação e
marinha mercantes. Publicado no DO de 23 de outubro de 1991. ..
- Decreto de 23 de outubro de 1991 - Confere ao Marechal-do-Ar
Alberto Santos-Dumont o titulo de Pai da Aviação. Publicado no
DO de 24 de outubro de 1991.
.........................
- Decreto de 24 de outubro de 1991 r-: Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito
suplementar no valor de CrS52.965.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento: Publicado no DO de 25 de
outubro de 1991.
. ..
- Decreto de- 24 de outubro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de CrS70.681.000,OO para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de outubro de 1991.
- Decreto de 24 de outubro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas. crédito suplementar no valor de CrS52.069.000,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de outubro de 1991.
- Decreto de 24 de outubro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste [Sudene], crédito suplementar no valor de CrS76.145.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Publicado no DO de 25 de outubro de 1991. __
_.. __ . _. . . .
- Decreto de 24 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de CrS2.478.298.000,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de outubro de 1991.
.. ..... ... .... .... ..... .
... .... ...

Decreto de 25 de outubro de 1991 - Altera a descrição da faixa
de terras a que se refere o parágrafo único do artigo 1? do Decreto
n? 99.341, de 25 de junho de 1990. Publicado no DO de 28 de outubro de 1991.
.. ...... .........
(74) - Decreto de 25 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de CrS125.462.000,OO, para reforço de dotações consigna-
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2755

2757

2757

2758

2759

2760

2761

(73) -

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t_2):2795-2812, set./out. 1991.

2762

2811
Pâg.
das no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de outubro de
1991.
(75) -

2780

Decreto de 25 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de CrS889.252.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de outubro de
1991.

.

Decreto de 25 de outubro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União. em favor do Ministério da Justiça e do Senado Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$2.447.458.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 28 de outubro de 1991.
.
(77) - Decreto de 28 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça
Federal e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
Cr$239.254.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de outubro de 1991.
.
(78) - Decreto de 28 de outubro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de CrSI35.001.000,OO para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de outubro de 1991.
(79) - Decreto de 29 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Eiscal
da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédite-éuplementar no valor de Cr$124.842.000,OO, para reforço "'de dotacõee
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de outubro' de 1991.
.
_.

2780

(76) -

2781

2782

2783

2784

(80) -

Decreto de 29 de outubro de 1991 - Autoriza-a transferência do
imóvel que menciona ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, situado nos Municípios de .Iequitibá e Funílândía,
Comarca de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais. Publicado no
DO de 30 de outubro de 1991.
.
(81) - Decreto de 31 de outubro de 1991
Outorga à Valesul Alumínio
S.A. concessão para o aproveitamento de energia hidráulica, para
uso exclusivo, nos rios Novo, Glória e Pomba. Estado de Minas
Gerais, nos trechos que menciona, e dá outras providências. Publicado no DO de I? de novembro de 1991
.

2786

(82) -

Decreto de 31 de outubro de 1991 - Abre ao Ministério do Exército, em favor da Secretaria de Economia e Finanças, crédito suplementar no valor de Cr$805.558.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de I? de no·
vembro de 1991.
.
.

2788

(83) -

Decreto de 31 de outubro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de Cr$l3.80LOOO,OO, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento. Publicado no DO de I? de novembro de
1991.

.
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Decreto de 31 de outubro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União. em favor da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e .Justíça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no
valor de CrSL649.962.000,OO, para reforço de dotaçõs consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de I? de novembro de
1991. o oooooooooooooooooooooooo.. ooooooooooooooooooooooooooooo
(85) - Decreto de 31 de outubro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no
valor de CrS1.649.962.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de I? de novembro de
1991. .. oooooooooo.. ooo.. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(84) -

O"

2790

2791

RETIFICAÇAo

DECRETO
221 -

Decreto de 20 de setembro de 1991 - Reduz alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI). Publicado no DO de 23 de
setembro de 1991.
Retificado no DO de 8 de outubro de 1991.
. . . . . . . .. . . . .. .. .

Co!. Leis Rep. Fedo Brasil, Brasília, 183(5, to2):2795'2812, eee.zcue. 1991.

2364
2793

ÍNDICE DE ASSUNTOS

A
ABERTURA DE MERCADOS
- Tratado
Brasil x Equador.
Decreto n.O 210, de 10 de setembro de 1991.

Pég.

2338

AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA
Utilidade pública
Rio do SulISC).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

APAE DE ALTA FLORESTA
Utilidade pública
. Mato Grosso.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

APAE DE ASSAi
Utilidade pública
Paraná.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
APAE DE COLORADO
Utilidade pública
Paraná.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

APAE DE ESTRELA
Utilidade pública
Rio Grande do Sul.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

APAE DE PAIÇANDU
Utilidade pública
Paraná.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
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APAE DE PALMAS
Utilidade pública
Paraná.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

APAE DE PIRACICABA
Utilidade pública
Piracicaba (SF).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

APAE DE MAJOR VIEIRA
Utilidade pública
Major Vieira (SC).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

APROVEITAMENTO HIDRAULICO
- Valesul Alumínio S.A.
Minas Gerais.
(81) Decreto de 31 de outubro de 1991.

.....

2786

.

2338

ARGENTINA
Tratado
Comércio
Brasil x México.
Decreto n." 211, de 10 de setembro de 1991.
ASSENTAMENTO
Famílias carentes
Joinville (SC).
(48) Decreto de 2 de outubrO de 1991.
(49) Decreto de 2 de outubro de 1991.
(50) Decreto de 2 de outubro de 1991.

..

2739
2740
2742

ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
- V. Apae.
ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
Utilidade pública
Apucarana (PR).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

ASSOCIAÇAO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E ASSISTÊNCIA DE
RosARIO OESTE
.
Utilidade pública
Rosário do Oeste (MT).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711
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ASSOCIAÇAO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS
Utilidade pública
Niterói (RJ).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

ATO INTERNACIONAL
- Acordo Comercial n? 22 entre o Brasil. a Argentina e o México
Ata de retificação.
Decreto n!' 211. de 10 de setembro de 1991.
,.. .... .......

2339

Acordo cultural entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino de Marrocos.
Decreto nf 222, de 25 de setembro de 1991.
.
Acordo de Alcance Parcial de Renegociação das Preferências Outorgadas no Período 1962/80, entre o Brasil e o Chile (Acordo n? 3)
Décimo Primeiro Protocolo Adicional.
Decreto n.O 212, de 10 de setembro de 1991.

2340

Acordo Regional de Abertura de Mercados em Favor do Equador
(Acordo n? 2).
Décimo Sétimo Protocolo Adicional.
Decreto n.o 210, de 10 de setembro de 1991.
.

2338

Convenção sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificação Ambiental.
Decreto n.O 225, de 7 de outubro de 1991.
.

2369

Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Vene·
zuela.
Decreto n.o 227, de 10 de outubro de 1991.
.

2377

Acordo sobre Transportes Aéreos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos.
Decreto n.o 319, de 31 de outubro de 1991.
.

2651

Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República das Filipinas.
Decreto nP 241, de 25 de outubro de 1991.
.

2414

Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais.
Decreto n.O 318, de 31 de outubro de 1991.

2660

AVIAÇAO
Homenagem
Alberto Santos Dumont.
(67) Decreto de 23 de outubro de 1991.

.
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B
BANCOS
Serviços
Grupo de Trabalho ..,.- Constituição.
(15) Decreto de 5 de setembro de 1991.

2606

c
CAPITAL SOCIAL
- Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás).
(38) Decreto de 30 de setembro de 1991.
- Telecomunicações Brasileiras (Telebrás).
(4) Decreto de 4 de setembro de 1991.

, _. . . . . . . .

2713
2655

CASA DA CRIANÇA SÃO JOSÉ DE ITAPuí
Utilidade pública
Itapuí (SP).
(37) Decreto de ao de setembro de 1991.

2711

CASA DO BOM SAMARITANO
Utilidade pública
Londrina (PR)
(37) Decreto de ao de setembro de 1991.

2711

CASA DOS EspíRITOS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS (ELETROBRÁS)
- Capital social.
(38) Decreto de ao de setembro de 1991.

2654

CERIMONIAL DA MARINHA
- Alteração.
Decreto n,o 224, de 26 de setembro de 1991.

,

,.

2369

CERIMONIAL MILITAR
- Regulamento
Alteração.
Decreto n? 209, de 10 de setembro de 1991.
CHILE
- Tratado
Alcance parcial
Brasil.
Decreto n,O 212, de 10 de setembro de 1991.

2337

..
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CLUBE DE AcACIA
- Utilidade pública
Piracicaba (SP).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO
- Regulamento - Alteração.
Decreto n.O 213, de 10 de setembro de 1991. '" ,

.

2341

COLEGIO SÃO MIGUEL ARCANJO
- Utilidade pública
Belo Horizonte (MG).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

COMBUSTivEL
- Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis (SINEC).
Decreto n.O 238, de 24 de outubro de 1991.

2410

COMERCIO
- Tratado
Brasil, Argentina e México.
Decreto nf 211, de 10 de setembro de 1991.

... .......

2339

COMISSÃO CONSULTIVA DA PROPOSTA DE REFORMA FISCAL
-

Alteração.
(51) Decreto de 7 de outubro de 1991.

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

2743

COMISSÃO COORDENADORA DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO·
ECONOMICO DO TERRITÓRIO NACIONAL
- Instituição - Alteração.
Decreto nf 237, de 24 de outubro de 1991.

2410

COMITE NACIONAL DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
-

Composição.
(17) Decretode6desetembrode199L , ... ".,.""""' ..... ,,.

2669

COMITE NACIONAL DE SANEAMENTO
-

Criação,
(22) Decreto de 10 de setembro de 1991.

2692

COMPANHIA HIDROELETRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF)
Servidão administrativa
Camaçarl (BA).
(7) Decreto de 5 de setembro de 1991,>

2658

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTiFICO E
TECNOLÓGICO (CNPq)
-

Crédito suplementar.
(40) Decreto de I? de outubro de 1991.
(42) Decreto de I? de outubro de 1991. ",

""

,.,".,'".....
"..

2731
2733
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COORDENADORIA NACIONAL PARA INTEGRACÃO DA PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÉNCIA (CORDE)
- Conselho Consultivo.
Decreto n.o 214, de 12 de setembro de 1991.
.

2342

CRECHE PRINCESA ISABEL
Utilidade pública
São Paulo (SPj.
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

CRÉDITO ADICIONAL
Encargos Financeiros da União
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(44) Decreto de 2 de outubro de 1991.

2734

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq)
(40) Decreto de l? de outubro de 1991. ..
(42) Decreto de I? de outubro de 1991.
'.
Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA)
(53) Decreto de 9 de outubro de 1991. ...
(70) Decreto de 24 de outubro de 1991.
Fundação Biblioteca Nacional.
(41) Decreto de I? de outubro de 1991.
.
Fundação Centro de Formação do Servidor Público (FUNCEP).
(40) Decreto de I? de outubro de 1991.
,. _
.
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro).
(56) Decreto de 10 de outubro de 1991.
Fundo Rotativo Habitacional de Brasília.
(62) Decreto de 22 de outubro de 1991.
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
(85) Decreto de 31 de outubro de 1991.
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Justiça do Trabalho.
(lO) Decreto de 5 de setembro de 1991.
(29) Decreto de 23 de setembro de 1991(85) Decreto de 31 de outubro de 1991...
Justiça Eleitoral.
(85) Decreto de 31 de outubro de 1991Ministério da Ação Social.
(12) Decreto de 5 de setembro de 1991.
(58) Decreto de 14 de outubro de 1991. _

2731
2733
2744
2759
2732
2731
2747
2752
2791

2662
2701
2791
2791
_
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2664

2749

2819
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Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência.
(59) Decreto de 16 de outubro de 1991. .
Ministério da Aeronáutica.
(30l Decreto de 23 de setembro de 1991.
.
.
(79) Decreto de 29 de outubro de 1991. .. '
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
(24) Decreto de 11 de setembro de 1991.
.
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(45) Decreto de 2 de outubro de 1991.
.
(46) Decreto de 2 de outubro de 1991. . . . .
.
,
.
Ministério da Educação.
(11) Decreto de 5 de setembro de 1991.
(13) Decreto de 5 de setembro de 1991.
(69) Decreto de 24 de outubro de 1991.
.
Ministério da Infra-Estrutura.
(6) Decreto de 5 de setembro de 1991.
.
(14) Decreto de 5 de setembro de 199!.
(43) Decreto de I? de outubro de 1991.
.
(72) Decreto de 24 de outubro de 1991.
.
Ministério da Justiça.
(5) Decreto de 5 de setembro de 1991.
.
(35) Decreto de 25 de setembro de 1991.
.
(65) Decreto de 22 de outubro de 1991. .
'
(74) Decreto de 25 de outubro de 1991.
(75) Decreto de 25 de outubro de 1991. .. '
.
(76) Decreto de 25 de outubro de 1991.
.
(78) Decreto de 28 de outubro de 1991.
.
(83) Decreto de 31 de outubro de 1991.
.
Ministério da Marinha.
(54) Decreto de 9 de outubro de 1991.
Ministério da Saúde.
(61) Decreto de 21 de outubro de 1991. .. '
Diversas Unidades Orçamentárias.
(55) Decreto de 10 de outubro de 1991.
Ministério das Relações Exteriores.
(1) Decreto de 2 de setembro de 1991. .. '
(68) Decreto de 24 de outubro de 1991. .. '
Ministério do Exército
(27) Decreto de 20 de setembro de 1991.
Secretaria da Economia e Finanças.
(82) Decreto de 31 de outubro de 199!.
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
(61) Decreto de 21 de outubro de 1991.
.

2750
2701
2784
2696
2736
2737
2663
2665
2758
2657
2665
2734
2761
2656
2709
2754
2780
2780
2781
2783
2789
2746
2751
2746
2652
2757
2699
2788
2751
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-

Presidência da República.
(63) Decreto de 22 de outubro de 1991.
Fundo de Atividades Espaciais.
(40) Decreto de 1::' de outubro de 1991.
Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.
(28) Decreto de 20 de setembro de 1991.
............
(52) Decreto de 9 de outubro de 1991..
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
(64j Decreto de 22 de outubro de 1991.
Secretaria de Desportos da Presidência da República.
(25) Decreto de 11 de setembro de 1991.
Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República,
(57) Decreto de 10 de outubro de 1991. ... "., ... , ...... , ..... "..
Senado Federal.
(76) Decreto de 25 de outubro de 1991.
,',......
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste ISudenel.
(71) Decreto de 24 de outubro de 1991.
'\
,
,..
Superior Tribunal de Justiça.
(10) Decreto de 5 de setembro de 1991.
"
".......
(77) Decreto de 28 de outubro de 1991.
,.................

CULTURA
- Tratado
Braeilx Marrocos,
Decreto n,o 222, de 25 de setembro de 1991.

,' .. ,

2753
2731

2700
2744
2754
2697

2748
2781
2760
2662
2782

2365

D
DEFICIENTE FíSICO
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência
Conselho' Consultivo.
Decreto n~ 214, de 12 de setembro de 1991.
DEMARCAÇÃO DE TERRAS
- Ârea indígena
Âgua Boa e Campínópolis (MT),
Decreto n.O 306, de 29 de outubro de 1991. .,
,
,.......
Alvarães (AM).
Decreto nf> 288, de 29 de outubro de 1991.
,
,
,..
Alvorada do Oeste, Ariquemes, Costa Marques, Guajará-Mirim,
.Iaru, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, São Miguel do Guaporé e
Vila Nova do Mamoré (RO).
Decreto n,o 275, de 29 de outubro de 1991.
,.......
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2600

2554

2507
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Amambai (MS).

Decreto n." 277, de 29 de outubro de 1991.
Aquidauana (MS).
Decreto n:" 276, de 29 de outubro de 1991
Aripuanâ (MT).
Decreto n:' 265, de 29 de outubro de 1991.
Artpuanã, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno (MT e RO).
Decreto n," 262, de 29 de outubro de 1991.
Assis Brasil e Sena Madureira (AC).
Decreto n." 254, de 29 de outubro de 1991.
Autazes (AM).
Decreto nf' 295, de 29 de outubro de 1991.
,............
Decreto n:' 296, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n." 309, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n.O 310, de 29 de outubro de 1991.
Avaf (SPI.
Decreto n.O 308, de 29 de outubro de 1991.
Baía da Traição e Rio Tinto (PB).
Decreto n~ 267, de 29 de outubro de 1991.
Barra do Corda (MA).
Decreto n~ 246, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n~ 313, de 29 de outubro de 1991.
Benjamin Constant (AM).
Decreto n.o 311, de 29 de outubro de 1991.
Beruri (AM).
Decreto nf 274, de 29 de outubro de 1991.
Boa Vista (RR).
Decreto n~ 258, de 29 de outubro de 1991.
............
Decreto n:' 271, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n. 312, de 29 de outubro de 1991.
Boca do Acre e Lébrea (AM).
Decreto n. 251, de 29 de outubro de 1991.
Decreto nf 268, de 29 de outubro de 1991.
Bonfim (RRI.
Decreto n.o 257, de 29 de outubro de 1991.
O

O

2515
2512
2484
2478
2458
2575
2576
2616
2617
2605
2488
2429
2623
2619
2505
2469
2496
2622
2447
2480
2467

Braúna (SP).
Decreto n." 314, de 29 de outubro de 1991.

2627

Campo Novo do Parecis (MT).
Decreto n.O 261, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n.O 291, de 29 de outubro de 1991.

2475
2562

Cândido de Abreu (PR).

Decreto nf 252, de 29 de outubro de 1991.

2453

Careiro (AM).

Decreto nf 305, de 29 de outubro de 1991.

2598
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Carmésia, Dores de Guanhães e Senhora do Porto (MG).
Decreto nf' 270, de 29 de outubro de 1991.
Chapecó ISC).
Decreto nf 315, de 29 de outubro de 1991.
Dois Irmãos do Burtti e Stdrolândia (MS).
Decreto n." 301, de 29 de outubro de 1991.
Envira (AM).
Decreto n.e 272, de 29 de outubro de 1991.
Envira (AM) e Feiió (AC).
Decreto nf-' 283, de 29 de outubro de 1991.
Feijó (AC).
Decreto nf> 279. de 29 de outubro de 1991.
Decreto nf' 280, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n.o 294, de 29 de outubro de 1991.

Fonte Boa (AM).
Decreto nf' 284, de 29 de outubro de 1991.
General Carneiro, Poxoréu e Novo São Joaquim (MT).
Decreto n.e 249, de 29 de outubro de 1991.
Guajará-Mirim (RO).
Decreto n.o 256, de 29 de outubro de 1991.
Inácio Martins (PR).
Decreto n.' 292, de 29 de outubro de 1991.
Itupiranga, J acundá e Tucuruí (PA).
Decreto n.o 248, de 29 de outubro de 1991.
Jutaí IAM).
Decreto n~ 260, de 29 de outubro de 1~91.
Lábrea (AM).
Decreto n? 282, de 29 de outubro de 1991.
.........
Laranjeiras do Sul e Quedas do Iguaçu (PR).
Decreto n.O 290, de 29 de outubro de 1991.
Manacapuru (AM).
Decreto n.O 273, de 29 de outubro de 1991.
Maraã IAM).
Decreto n:" 264, de 29 de outubro de 1991.
Marema e Xanxerê (SC).
Decreto n:" 297, de 29 de outubro de 1991.
Miranda (MS).
Decreto n:" 299, de 29 de outubro de 1991.
Mundo Novo (MS).
Decreto n.O 302, de 29 de outubro de 1991.
Nioaque (MS).
Decreto n? 307, de 29 de outubro de 1991.
Oiapoque (AP).
Decreto n? 298, de 29 de outubro de 1991.
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2498

2536
2520
2522
2570
2539

2H2
2466
2564

2435
2473
2529

2558
2504
2483
2578
2585
2593
2603
2582
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Paranatinga (MT).
Decreto n.O 293, de 29 de outubro
Rondonópolis (MT).
Decreto n? 300, de 29 de outubro
São Félix do Xingu (PA).
Decreto n? 316, de 29 de outubro
São Jerônimo da Serra (PRl.
Decreto n? 285, de 29 de outubro
Decreto nf' 286, de 29 de outubro
Serra do Ramalho (BA).
Decreto n.o 247, de 29 de outubro
Tangera da Serra (MT).
Decreto n.O 287, de 29 de outubro

de 1991.

2567

de 1991.

2590

de 1991.

2630

de 1991.
de 1991.

2543
2545

de 1991.

2430

de 1991.

2546

Tapauá (AM).
Decreto n.O 253, de 29 de outubro de 1991.

2454
2486

Decreto nf' 266, de 29 de outubro de 1991.

Tarauacá (ACl.
Decreto n.a 255,
Decreto nf' 268,
Decreto n,o 278.
Decreto n.O 281,
Tefé IAM).

1991.
1991.
1991.
1991.

2463
2490
2515
2524

Decreto n.a a03, de 29 de outubro de 1991.

2595

de
de
de
de

Tocantínia (TO).
Decreto n.C 269, de
Tomé Açu (P A).
Decreto n:' 304, de
Tupã ISP).
Decreto n.C 289, de
Vilhena IRO).
Decreto n.C 259, de

29 de
29 de
29 de
29 de

outubro
outubro
outubro
outubro

de
de
de
de

29 de outubro de 1991.

2492

29 de outubro de 1991.

2596

29 de outubro de 1991.

2556

29 de outubro de 1991.

2471

DESAPROPR1AÇÂO
Imóvel
Barreiras (EA).
(20) Decreto de 10 de setembro de 1991.
Estância Balneária de Praia Grande, São Vicente e Cubatão (SP).
(73) Decreto de 25 de outubro de 1991.
Limoeiro do Norte e Morada Nova (CE).
(18) Decreto de 10 de setembro de 1991.
Riachão das Neves (BA).
(19) Decreto de 10 de setembro de 1991. ... ,........
(21) Decreto de 10 de setembro de 1991. .. " .... ,..
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5,

t.2):2813~2846.

2680
2762
2670
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Imóvel rural
Bom Jesus da Lapa (BA).
(34) Decreto de 24 de setembro
Imóvel urbano
Curitiba (PRl.
(32) Decreto de 24 de setembro
(33) Decreto de 24 de setembro
Londrina (PR).
(31) Decreto de 24 de setembro
Porto Alegre IRS).
(23) Decreto de 11 de setembro

de 1991.

2707

de 1991.
de 1991.

2704
2705

de 1991.

2702

de 1991.

2694

E
EBTU
- V. Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos.
EDUCAÇÃO
Ensino Fundamental
Carga horária.
Decreto n.o 240, de 25 de outubro de 1991.
- Ensino Médio
Carga horária.
Decreto n.O 240, de 25 de outubro de 1991.
EDUCANDÁRIO LAR DA CRIANÇA
Utilidade pública
Araguarí (MG).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2413
2413

2711

EMBRATER
- V. Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural
EMFA
- V. Estado-Maior das Forças Armadas.
EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA TÊCNICA E EXTEN·
SÃO RURAL IEMBRATER)
- Bens, haveres e contencioso judicial - Transferência - União
Federal.
Decreto n? 242, de 25 de outubro de 1991.

2415

EMPRESA BRASILEIRA DOS TRANSPORTES URBANOS (EBTU)
- Bens, haveres e contenciosos
Transferência - União Federal.
Decreto n,o 230, de 15 de outubro de 1991.

2389
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-

Liquidação.
Decreto n.f1 230, de 15 de outubro de 1991.

2389

EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL IPORTOBRÁS)
- Sociedades de economia mista - Descentralização.
(60) Decreto de 18 de outubro de 1991.

.

2750

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Crédito adicional
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(44) Decreto de 2 de outubro de 1991.
...... ... .... ..

2734

ENERGIA HIDRÁULICA
-

Aproveitamento

Minas Gerais.
(81) Decreto de 31 de outubro de 1991.

.

2786

EQUADOR
Tratado
Abertura de mercados

Brasil.
Decreto n,o 210, de 10 de setembro de 1991. .....

2338

ESTADO· MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
Crédito suplementar.
(53) Decreto de 9 de outubro de 1991.

2745

Crédito suplementar.
(70) Decreto de 24 de outubro de 1991.
Funções de Confiança do Grupo-Direção e Assistência Intermediária - Extinção.
Decreto n.O 233, de 22 de outubro de 1991.
Decreto n.O 234, de 22 de outubro de 1991.

2759

2393
2396

ESTATUTO
Reforma
Petróleo Brasileiro (Petrobrás).
(39) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2713

ESTATUTO SOCIAL
- Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).
Decreto n:' 218, de 19 de setembro de 1991.

2351

ESTRUTURA REGIMENTAL
- Alteração
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Decreto n.O 243, de 28 de outubro de 1991.

.

2416
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-

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(INAMPS).
Decreto n.o 229, de 11 de outubro de 1991.
,.............

2380

-

Presidência da República.
Decreto n." 232, de 17 de outubro de 1991.

2392

F
FILIPINAS
- Tratado
Tributação
Brasil.
Decreto n." 241, de 25 de outubro de 1991.

2414

FORÇAS ARMADAS
Regulamento de continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas - Alteração.
Decreto n." 209, de 10 de setembro de 1991.
.

2337

FUNÇÃO GRATIFICADA
- Distribuição
Administração pública.
Decreto n." 233, de 22 de outubro de 1991.

2393

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL
Crédito suplementar.
(41) Decreto de I? de outubro de 1991. . .
Imóvel urbano
Rio de Janeiro (RJ).
(9) Decreto de 5 de setembro de 1991.

2732

2661

FUNDAÇÃO CARDíACO - FUNDAÇÃO DE AMPARO E PESQUISA DE ENFERMIDADES CARDIOVASCULARES
Utilidade pública
Curitiba (PR).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
,
',
,.....

2654

FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
(FUNCEP)
Crédito suplementar.
(40) Decreto de 1? de outubro de 1991. ,
,"
,"",
,...

2731

FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO (FUNDACENTRO)
Crédito suplementar.
(56) Decreto de 10 de outubro de 1991.
,...

2747
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FUNDAÇÃO MAKSOUD PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIo
RURGIA PEDIÁTRICA
Utilidade pública
São Paulo (SPI.
.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

FUNDAÇÃO POMPILIO VACCARI
Utilidade pública
São José dos Pinhais (PR1.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES
Utilidade pública
Recife (PEI.
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

FUNDACENTRO
- V. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina
do Trabalho.
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRAS1LIA
Crédito suplementar,
(62) Decreto de 22 de outubro de 1991...

2752

G
GRATIFICAÇÕES
Presidência da República.
Decreto n." 234, de 22 de outubro de 1991.

2396

H
HABITAÇÃO
- Programa Nacional de Tecnologia da Habitação (PRONATH) Instituição.
Decreto n,o 216, de 17 de setembro de 1991.

2345

HOMENAGEM
- Pai da A viação.
(67) Decreto de 23 de outubro de 1991.

2757

HORÁRIO DE VERÃO
Instituição.
(36) Decreto de 25 de setembro de 1991.

2710
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HOSPITAL E MATERNIDADE sxo VICENTE DE PAULO
Utilidad'e,Pú blica
Viradouro (8Pt.
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇAo
Utilidade pública
Galiléia (MG).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

I
LA.M. INSTITUIÇAO ASSISTENCIAL MEIMEI
Utilidade pública
São Bernardo do Campo (8Pl,
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

IBAMA
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
IMÓVEL
Cessão
Visconde do Rio Branco (MG).
(26l Decreto de 20 de setembro de 1991. .,
.
Desapropriação
Barreiras (BA).
(20) Decreto de 10 de setembro de 1991.
.
Estância Balneária de Praia Grande, São Vicente e Cubatão (SP).
(73) Decreto de 25 de outubro de 1991.
.
Limoeiro do Norte e Morada Nova (CE).
{IS} Decreto de 10 de setembro de 1991.
Riachão das Neves (BAl.
(19) Decreto de 10 de setembro de 1991.
.
(21) Decreto de 10 de setembro de 1991.
Servidão administrativa
Camaçar! (BA).
(71 Decreto de 5 de setembro de 1991.
.
IMÓVEL RURAL
- Aquisição
Reforma agrária.
Decreto n,o 235, de 23 de outubro de 1991.
Desapropriação
Bom Jesus da Lapa (BA).
(34) Decreto de 24 de setembro de 1991.
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2674
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-

Transferência
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária IIncral
Jequitibá e Funilândia (MG).
(80) Decreto de 29 de outubro de 1991.

2785

IMÓVEL URBANO
Cessão

Duque de Caxias (RJ).
(8) Decreto de 5 de setembro de
Joinville (SC).
(47) Decreto de 2 de outubro de
(48) Decreto de 2 de outubro de
(49) Decreto de 2 de outubro de
(50) Decreto de 2 de outubro de
Rio de Janeiro (RJ).
(9) Decreto de 5 de setembro de
Desapropriação
Curitiba (PR).
(32) Decreto de 24 de
(33) Decreto de 24 de
(31) Decreto de 24 de
Porto Alegre (RS).
(23) Decreto de 11 de

1991.
1991.
1991.
1991.
1991.

2659
......................
,......................
.. ...... ....... ........ .

1991.

2737
2739
2740
2742
2661

setembro de 1991.
setembro de 1991.
setembro de 1991.

2704
2705
2702

setembro de 1991.

2694

IMPORTAÇÃO
- Zona Franca de Manaus.
Decreto n~ 205, de 5 de setembro de 1991.

.

2332

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- Alíquotas
Alteração.
Decreto n.o 207, de 6 de setembro de 1991. .
Decreto n~ 239, de 24 de outubro de 1991.
Redução.
Decreto n~ 221, de 20 de setembro de 1991 (publicado no DO de 23
de setembro de 1991).
(Retificado no DO de 8 de outubro de 1991.

2334
2412
2364
2793

INAMPS
- V. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.
INDULTO
- Concessão.
Decreto n.o 245, de 28 de outubro de 1991.

2423
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INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO
- Cargos de direção e funções gratificadas - Distribuição.
Decreto n.o 228, de 11 de outubro de 1991.

2378

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUR·
SOS NATURAIS RENOVÁVEIS (lBAMA)
- Promoção funcionaL
Decreto n.O 217, de 18 de setembro de 1991.
..

2350

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÊDICA DA PREVI·
DÊNCIA SOCIAL (INAMPS)
- Estrutura regimental.
Decreto n~ 229. de 11 de outubro de 1991.

2380

IPI
-

V. Imposto sobre Produtos Industrializados.

IRMANDADE DA SANTA CASA JOSÊ BENIGO GOMES DE SUD
MENNUCCI
Utilidade pública
Sud Mennucci (SPL
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

271I

J
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
- Crédito suplementar.
(85) Decreto de 31 de outubro de 1991.

2791

JUSTIÇA DO TRABALHO
Crédito suplementar.
(lO) Decreto de 5 de setembro de 1991.
(29) Decreto de 23 de setembro de 1991.
(85) Decreto de 31 de outubro de 1991. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

2662
2701
2791

JUSTIÇA ELEITORAL
Crédito suplementar.
(85) Decreto de 31 de outubro de 1991.

2791

L
LIQUIDAÇÃO
- Sociedade sob controle indireto da União.
Decreto n~ 244. de 28 de outubro de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(5, t.2):2813-2846, set.lout. 1991.

2422

2831
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M
MARINHA MERCANTE
Política nacional
Comissão de estudos - Instituição.
(66) Decreto de 22 de outubro de 1991.

2755

MARROCOS
- Tratado
Cultura
Brasil.

Decreto n." 222, de 25 de setembro de 1991.

2365

MEIO AMBIENTE
- Tratado
Técnicas de modificação ambiental.
Decreto n." 225, de 7 de outubro de 1991.

2369

MÉXICO
- Tratado
Comércio
Brasil x Argentina.
Decreto n:' 211, de 10 de setembro de 1991

.

2339

MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL
Crédito suplementar.
(12) Decreto de 5 de setembro de 1991.
". . . . . .
(58) Decreto de 14 de outubro de 1991.
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência.
(59) Decreto de 16 de outubro de 1991. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2664
2749

,

MINISTÉRIO DA AERONÀUTICA
Crédito suplementar.
(30) Decreto de 23 de setembro de 1991.
(79) Decreto de 29 de outubro de 1991.
Imóvel rural
Desapropriação
Bom Jesus da Lapa (BAl.
(34) Decreto de 24 de setembro de 1991.

2750

2701
2784

2707

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÀRIA
- Crédito suplementar.
(24) Decreto de 11 de setembro de 1991.

2696

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
Crédito suplementar.
(45) Decreto de 2 de outubro de 1991.
(46) Decreto de 2 de outubro de 1991.

2736
2737

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2813-2846, set./out. 1991.
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-

Estrutura regimental - Alteração.
Decreto n.Q 243. de 28 de outubro de 1991.

2416

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Crédito suplementar.
(11) Decreto de 5 de setembro de 1991(13) Decreto de 5 de setembro de 1991.
Crédito suplementar.
(69) Decreto de 24 de outubro de 1991.

2663
2665
2758

MINISTERIO DA INFRA·ESTRUTURA
Crédito suplementar.
(6) Decreto de 5 de setembro de 1991.
(l4) Decreto de 5 de setembro de 1991.
(43) Decreto de I? de outubro de 1991.
(72) Decreto de 24 de outubro de 1991.

_. . . . . . . . .

MINISTERIO DA JUSTIÇA
Crédito suplementar.
(5) Decreto de 5 de setembro de 1991.
...............
(35) Decreto de 25 de setembro de 1991.
(65) Decreto de 22 de outubro de 1991.
(74) Decreto de 25 de outubro de 1991.
(75) Decreto de 25 de outubro de 1991.
_. .
(76) Decreto de 25 de outubro de 1991.
. . . . . . . . . . . . . .. .
(78) Decreto de 28 de outubro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
(83) Decreto de 31 de outubro de 1991. .. .
.
MINISTERÍO DA MARINHA
- Cerimonial - Alteração.
Decreto n.o 224, de 26 de setembro de 1991.
- Crédito suplementar.
(54) Decreto de9 de outubro de 1991.

'

2656
2709
2754
2780
0000
2781
2783
2789

2369
2746

MINISTERIO DA SAÚDE
- Crédito suplementar.
{61} Decreto de 21 de outubro de 1991.
Diversas Unidades Orçamentárias.
(55) Decreto de 10 de outubro de 1991.
MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Crédito suplementar.
(I) Decreto de 2 de setembro de 1991.
(68) Decreto de 24 de outubro de 1991

2657
2665
2734
2761

2751
2746

.

.

MINISTERI0 DO ExERCITO
Crédito suplementar.
(27) Decreto de 20 de setembro de 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(5. t.2):2813-2846, set./out. 1991.

.

2652
2757

2699

2833
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Secretaria da Economia e Finanças.
(82) Decreto de 31 de outubro de 1991.

2788

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÉNCIA SOCIAL
- Crédito suplementar.
(61) Decreto de 21 de outubro de 1991.

2751

MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS DE INTEGRAçÃO LATINO-AMERICANA
- Competência.
(2) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2653

N
NAVEGAÇÃO
- Política nacional
Comissão de estudos - Instituição.
(66) Decreto de 22 de outubro de 1991.

.

2755

A NOSSA CASA DA CRIANÇA
Utilidade pública
Santo Amaro (SP).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

271I

NOTAS DO TESOURO NACIONAL (NTN)
- Características
Regulamentação.
Decreto n~ 317, de 30 de outubro de 1991.

2647

o
OBRAS COMUNITÁRIAS DA DIOCESE DE TIANGUÃ (CE).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
OBRAS SOCIAIS DA PARÚQUIA SÃO CRISTÚVÃO
- Utílidade pública
Belo Horizonte (MG).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
OBRAS SOCIAIS DA PARÚQUIA SÃO SEBASTIÃO
- Utilidade pública
Brazlândia (DF).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2711

.

2711

2654

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5. t.2):281S·2846. set./out. 1991.
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PAíSES BAIXOS
- Tratado
Transporte aéreo
Brasil.

Decreto n.O 319, de 31 de outubro de 1991.
PARQUE ECOLOGICO PÚBLICO
Instalação
.Ioínville (Se).
(47) Decreto de 2 de outubro de 1991.

2661

2737

PETROBRÁS
- V. Petróleo Brasileiro.
PETROLEO BRASILEIRO (PETROBRÁS)
- Estatuto - Reforma.
(39) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2713

PLANTE
- V. Programa Nacíonal de Educação e Trabalho.
POLíTICA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO E MARINHA MERCANTES
.:...- Comissão de estudos - Instituição.
(66) Decreto de 22 de outubro de 1991.

2755

PORTOBRÁS
- V. Empresa de Portos do Brasil.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Crédito suplementar.
(63) Decreto de 22 de outubro de
Fundo de Atividades Espaciais.
(40) Decreto de I? de outubro de
Estrutura regimental.
Decreto n,o 232, de 17 de outubro
- Gratificações.
Decreto n.O 234, de 22 de outubro

1991.

2753

1991.

2731

de 1991.

2392

de 1991.

2396

PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL
UtiÜdade pública
São José dos Campos (SP).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E TRABALHO (PLANTEI
- Instituição.
Decreto n? 219, de 19 de setembro de 1991.

2361

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2813-2846, set./out. 1991.
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PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA HABITAÇÃO (PRONATHI
- Instituição.
Decreto nf 216, de 17 de setembro de 1991. ...

2345

PROJETO BARREIRAS NORTE
- Implantação.
(20) Decreto de 10 de setembro de 1991.

2680

PROJETO DE IRRIGAÇÃO NUPEBA
Implantação
Riachão das Neves (BAl.
(21) Decreto de 10 de setembro de 1991.

2687

PROJETO DE IRRIGAÇÃO RIACHO GRANDE
- Implantação.
(19) Decreto de 10 de setembro de 1991.

2674

PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE RUSSAS
Construção de barragem e canal adutor.
(18) Decreto de 10 de setembro de 1991.

2670

R
RADIODIFUSÃO
- Regulamento dos Serviços de Radiodifusão - Alteração.
Decreto nf> 231, de 16 de outubro de 1991.
.

2391

REFORMA AGRÁRIA
- Imóvel rural - Aquisição.
Decreto n.Q 235, de 23 de outubro de 1991.

2397

REFORMA FISCAL
Comissão consultiva
Alteração.
(51) Decreto de 7 de outubro de 1991.

2743

REGULAMENTO ADUANEIRO
- Alteração.
Decreto n? 204, de 5 de outubro de 1991.

2331

REGULAMENTO PARA A REPRESENTAÇÃO DO BRASIL NA
JUNTA INTERAMERICANA DE DEFESA (RBJID)
- Alteração,
Decreto n,O 220, de 20 de setembro de 1991.
"
,...

2363

CoL Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2813*2846, set./out. 1991.
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RESERVA INDIGENA
- Demarcação administrativa
Agua Boa e Campinópolis (MT).
Decreto n.<l 306, de 29 de outubro de 1991.

,

,.

Alvarães (AM).
Decreto nf> 288, de 29 de outubro de 1991.
.
Alvorada do Oeste, Artquemes, Costa Marques, Guajara-Mirtm,
.Iaru, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho. São Miguel do Guapcré e
Vila Nova do Mamoré (RO).
Decreto n:' 275, de 29 de outubro de 1991.
.

2600
2554

2507

Amambai (MS).

Decreto n.a 277, de 29 de outubro de 1991.

.

2515

.

2512

.

2484

.

2478

.

2458

.
.
.
.

2575
2576
2616
2617

.

2605

..

2488

.
.

2429
2623

..

2619

.

2505

.
.
.

2469
2496
2622

.
.

2447
2480

.

2467

Aquidauana (MS).

Decreto n.O 276, de 29 de outubro de 1991.
Aripuanã (MT).
Decreto n.O 265, de 29 de outubro de 1991.
Arípuanã, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno (MT e RO).
Decreto n!' 262, de 29 de outubro de 1991.
Assis Brasil e Sena Madureíra (AC).
Decreto n!' 254, de 29 de outubro de 1991.
Autazes (AM).
Decreto n!' 295, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n." 296, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n." 309, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n." 310, de 29 de outubro de 1991.
Avaí (SP).
Decreto n." 308, de 29 de outubro de 1991.
Baía da Traição e Rio 'I'ínto (PB).
Decreto n!' 267, de 29 de outubro de 1991.
Barra do Corda (MA).
Decreto n!' 246, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n." 313, de 29 de outubro de 1991.
Benjamin Constant (AM).
Decreto n!' 311, de 29 de outubro de 1991.
Beruri (AM).
Decreto n." 274, de 29 de outubro de 1991.
Boa Vista (RR).
Decreto n." 258, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n." 271, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n." 312, de 29 de outubro de 1991.
Boca do Acre e Lébrea (AM).
Decreto n." 251, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n!' 263, de 29 de outubro de 1991.
Bonfim (RR).
Decreto n." 257, de 29 de outubro de 1991.
Col. Leis Rep.

Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2813·2846, set./out. 1991.
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Braüna (SP),
Decreto nf> 314, de 29 de outubro de 1991.

Campo Novo do Parecie (MT).
Decreto n.0 261, de 29 de outubro de 1991.
Decreto nf> 291, de 29 de outubro de 1991.
Cândido de Abreu (PR).
Decreto n? 252. de 29 de outubro de 1991.
Careiro (AM).
Decreto nf> 305, de 29 de outubro de 1991.
Carmésia, Dores de Guanhães e Senhora do Porto (MG).
Decreto nf 270, de 29 de outubro de 1991.
Chapecó ISC).
Decreto n." 315, de 29 de outubro de 1991.
Dois Irmãos do Buriti e Sídrolândla (MS).
Decreto n.o 301, de 29 de outubro de 1991.
Envira (AM).
Decreto n.o 272, de 29 de outubro de 1991.
Envira (AM) e Feíjó (AC).
Decreto n.o 283, de 29 de outubro de 1991.
Feijó (AC).
Decreto n. 279, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n~ 280, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n.O 294, de 29 de outubro de 1991.
Fonte Boa IAM).
Decreto n~ 284, de 29 de outubro de 1991.
General Carneiro, Poxoréu e Novo São Joaquim (MT).
Decreto n.o 249, de 29 de outubro de 1991.
Guajaré-Mirtm (RO).
Decreto n.ó 256, de 29 de outubro de 1991.
Inácio Martins (PR).
Decreto n.ó 292, de 29 de outubro de 1991.
Itupiranga, Jacundé e Tucuruí (PA).
Decreto n.o 248, de 29 de outubro de 1991.
Jutai IAM).
Decreto n. 260, de 29 de outubro de 1991.
Lábrea IAM).
Decreto n~ 282, de 29 de outubro de 1991.
Laranjeiras do Sul e Quedas do Iguaçu (FR).
Decreto n.o 290, de 29 de outubro de 1991.
Ó

Ó

2627
2475
2562
2453
2598
2494
2628
2591
2498
2536
2520
2522
2570
2539
2442
2466
2564
2435
2473
2529
2558

Manacapuru (AM).

Decreto n.o 273, de 29 de outubro de 1991.
Maraa (AM).
Decreto n. 264, de 29 de outubro de 1991.
Ó

2504
2483

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2813~2846, set./out. 1991.
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Marema e Xanxerê (SC).
Decreto n~ 297. de 29 de outubro de 1991.

2578

Miranda (MS).

Decreto nP 299, de 29 de outubro de 1991.
Mundo Novo (MS).
Decreto nf' 302, de 29 de
Nioaque (MS).
Decreto n." 307, de 29 de
Oiapoque (AP).
Decreto n," 298, de 29 de
Paranatínga (MT).
Decreto n." 298, de 29 de
Rondonópolis (MT).
Decreto n." 800, de 29 de

2585

outubro de 199L

2593

outubro de 1991.

2603

outubro de 1991.

2582

outubro de 1991.

2587

outubro de 1991.

2590

São Félix do Xingu (PA).
Decreto nf' 316, de 29 de outubro de 1991.

2630

São Jerônimo da Serra (PEI.

Decreto n," 285, de 29 de outubro de 1991.
Decreto n." 286, de 29 de outubro de 1991.

2543
2545

Serra do Ramalho (BA).

Decreto n." 247, de 29 de outubro de 1991.

2430

Tangará da Serra (MT).
Decreto n." 287, de 29 de outubro de 1991.

2546

Tapauá (AM).
Decreto nf 253, de 29 de outubro de 1991.
Decreto nf 266, de 29 de outubro de 1991.

Tarauacá (AC).
nf 255, de
n.a 268, de
nf 278, de
nf 281, de

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

29 de
29 de
29 de
29 de

outubro
outubro
outubro
outubro

de
de
de
de

2454
2486

1991.
1991.
1991.
1991.

2490
2517
2524

Decreto nf 303, de 29 de outubro de 1991.

2595

Tocantínia (TO).
Decreto nf 269, de 29 de outubro de 1991.

2492

Tomé Acú (PAl.
Decreto n,a 304, de 29 de outubro de 1991.

2596

2463

Tefé (AM).

Tupã (SP).

Decreto n.a 289, de 29 de outubro de 1991.

2556

Vilhena (RO).
Decreto n.a 259, de 29 de outubro de 1991.

2471

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t,2):2813--2846, set./out. 1991.
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SANEAMENTO
- Comitê Nacional de Saneamento - Criação.
(22) Decreto de 10 de setembro de 1991.

2692

SANTA CASA DE MISERICÚRDIA E MATERNIDADE DE RONDO·
NÚPOLIS
- Utilidade pública
Rondonópolis (MT).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

SANTA CASA E MATERNIDADE DE PRESIDENTE ALVES
- Utilidade pública
Presidente Alves (SP).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

SANTOS·DUMONT, ALBERTO
-

Homenagem.
(67) Decreto de 23 de outubro de 1991. '" .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2757

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DA PRESIDf:N·
CIA DA REPÚBLICA
- Crédito suplementar.
(28) Decreto de 20 de setembro de 1991.
(52) Decreto de 9 de outubro de 1991.
Inspetoria-Geral - Instituição.
Decreto n? 223, de 25 de setembro de 1991.

2700
2744

2366

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATf:GICOS DA PRESIDf:NCIA
DA REPÚBLICA
-

Crédito suplementar.
(64) Decreto de 22 de outubro de 1991.

2754

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA PRESI·
DÊNCIA DA REPÚBLICA
-

Crédito suplementar.
(57) Decreto de 10 de outubro de 1991. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2748

SECRETARIA DOS DESPORTOS DA PRESIDf:NCIA DA REPÚBLI·
CA
-

Crédito suplementar.
(25) Decreto de 11 de setembro de 1991.

2697

SENADO FEDERAL
-

Crédito suplementar
(76) Decreto de 25 de outubro de 1991. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5,

t.2):2813~2846.

2781

set.lout. 1991.
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SERPRO
-

V. Serviço Federal de Processamento de Dados.

SERVIÇO BANCÁRIO
- Grupo de trabalho
Conetítuíção.
(15) Decreto de 5 de setembro de 1991.

2666

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
- Estatuto social - Aprovação.
Decreto n.o 218, de 19 de setembro de 1991. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2351

SERVIÇO MILITAR
- Período de duração.
Decreto n.a 226, de 10 de outubro de 1991.

2376

SERVIDÁO ADMINISTRATIVA
-

Companhia Hídro Elétrica do São Francisco (CHESF).
(7) Decreto de 5 de setembro de 1991.

2658

SERVIDOR PÚBLICO
- Promoção funcional
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (lhama).
Decreto n.a 217, de 18 de setembro de 1991.

2350

SISTEMA NACIONAL DE ESTOQUES DE COMBUSTivEIS (SINEC)
Decreto n~ 238, de 24 de outubro de 1991.

2410

SOCIEDADE BENEFICENTE DE CRA VINHOS
-

Utilidade pública
Cravínhos (SP).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA MARIA MADALENA POSTEL
-

Utilidade pública
Leme (SP).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

SOCIEDADE SOB CONTROLE INDIRETO DA UNIÁO
-

Liquidação.
Decreto n.o 244, de 28 de outubro de 1991.

2422

SUDENE
-

V. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste [Sudenel

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(SUDENE).
-

Crédito suplementar.
(71) Decreto de 24 de outubro de 1991.

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(5. t.2):2813~2846. set.lout. 1991.
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- Secretaria Executiva
Estrutura básica.
Decreto nf' 208. de 6 de setembro de 1991.

2337

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Crédito suplementar.
(10) Decreto de 5 de setembro de 1991.
(77) Decreto de 28 de outubro de 1991.

"........

2662
2782

T
TELE BRAS
- V. Telecomunicações Brasileiras.
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS (TELE BRAS)
Capital social.
(4) Decreto de 4 de setembro de 1991.

2655

TELECOMUNICAÇÕES DO PARANA (TELEPAR)
Imóvel urbano
Desapropriação
Curitiba (PR).
(32) Decreto de 24 de setembro de 1991.
(33) Decreto de 24 de setembro de 1991.

2704
2705

TESOURO NACIONAL
- Recursos de caixa - Unificação.
Decreto nf 206, de 5 de setembro de 1991.

2338

TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA
- Normas
Emissão. transferência e resgate.
Decreto nf! 215, de 17 de setembro de 1991. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

2344

TRANSITO
- Regulamento do Código Nacional de Trânsito
Decreto n.o 218, de 10 de setembro de 1991.

2341

Alteração.
,,
,,,,

,.

TRANSPORTE AÉREO
- Tratado
Brasil x Países Baixos.
Decreto nf!819, de 31 de outubro de 1991.
Brasil x Venezuela.
Decreto n:' 227, de 10 de outubro de 1991.

2377

TRATADO
- Abertura de mercados
Brasil x Equador.
Decreto n.O 210, de 10 de setembro de 1991.

2338

2651

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5, t.2):2813·2846, set.lout. 1991.
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-

Alcance parcial

Brasil x Chile.
Decreto n!' 212, de 10 de setembro de 1991.
- Comércio

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

2340

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

2339

.

2365

Brasil, Argentina e México.

Decreto n.o 211, de 10 de setembro de 1991.
-

Cultura

Brasil x Marrocos.
Decreto n.a 222, de 25 de setembro de 1991.
- Meio ambiente.
Decreto D.a 225. de 7 de outubro de 1991.
-

Proteção dos vegetais.
Decreto n.a 318, de 31 de outubro de 1991.

- Transporte aéreo
Brasil x Países Baixos.
Decreto n.a 819, de 31 de outubro de 1991.
Brasil x Venezuela.
Decreto n.a 227, de 10 de outubro de 1991.
- 'I'rtbutação
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2650

2651
2377

Brasil x Filipinas.

Decreto n." 241, de 25 de outubro de 1991.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4~ REGIÃO
Imóvel - Desapropriação
Porto Alegre (RS).
(23) Decreto de 11 de setembro de 1991.
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TRIBUTAÇÃO
-

Tratado
Brasil x Filipinas.
Decreto n!' 241, de 25 de outubro de 1991.
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UTILIDADE PÚBLICA

-

Ação Social da Paróquia São João Batista
Rio do Sul (Se).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
Apae de Alta Floresta
Mato Grosso.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
Apae de Assai
Paraná
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
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Apae de Colorado
Paraná.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
Apae de Estrela
Rio Grande do SuL
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
Apae de Major Vieira
Major Vieira (SC).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
Apae de Paiçandu

2654

2654
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Paraná.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

Apae de Palmas
Paraná.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
Apae de Piracicaba
Piracicaba (SP).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
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Associação de Proteção Maternidade e à Infância
Apucarana (PR).
(37) Decreto de 3D de setembro de 1991.
Associação Municipal de Proteção e Assistência de Rosário do
Oeste
Rosário do Oeste (MT).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
à

Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos
Niterói (RJ).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
Casa da Criança São José de Itapuí

2711

2711

2711

Itapuí (SP).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

Casa do Bom Samaritano
Londrina (SP).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711

Casa dos Espíritos - Associação Beneficente

São Paulo (SP).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Clube de Acácia
Piracicaba (SP).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.

2654

Colégio São Miguel Arcanjo
Belo Horizonte (MG).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2711
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-

Creche Princesa Isabel
São Paulo (SPI.
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
Educandário Lar da Criança
Araguari (MO).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
Efeitos jurídicos
Revogação.
(16) Decreto de 5 de setembro de 1991.
Fundação Cardíaco - Fundação de Amparo e Pesquisa de Enfermidades Cardiovasculares
Curitiba (PRI.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
Fundação Maksoud para o Desenvolvimento da Cirurgia Pediétrtca
São Paulo (SPI.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
Fundação Pompilio Vaccari
São José dos Pinhais (PR).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991. ",
,.........
Fundação Professor Martiniano Fernandes
Recife IPE).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
,
".
Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo
Viradouro (SP).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
Hospital Imaculada Conceição

Galiléia (MG).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
I.A.M. Instituição Assistencial Meimei
São Bernardo do Campo (SP).
(371 Decreto de 30 de setembro de 1991. ..•.. ,...................
Irmandade da Santa Casa José Benígo Gomes de Sud Mennucci
Sud Mennucci (SPI.
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
- A Nossa Casa da Criança
Santo Amaro (SP).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
Obras Comunitárias da Diocese de Ttangué
'I'íangué (CE).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
Obras Sociais da Paróquia São Cristóvão
Belo Horizonte (MG).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
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Obras Sociais da Paróquia São Sebastião
Brazlândía (DF).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
Programa de Ação Social
São José dos Campos (SPI.
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
Rondonépolts (MT).
(3) Decreto de 2 de setembro de 1991.
Santa Casa e Maternidade de Presidente Alves
Presidente Alves (SP).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.
Sociedade Beneficente de Cravinhos
Cravinhos (S?).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991. ,,.,"',
,..........
Sociedade Beneficente Santa Maria Madalena PosteI
Leme (SP).
(37) Decreto de 30 de setembro de 1991.

2654
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- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Alíquota
Alteração.
Decreto nf' 207, de 6 de setembro de 1991. .'
Redução
Decreto nf' 221, de 20 de setembro de 1991 (publicado no DO de 23
de setembro de 1991).
(Retificado no DO de 8 de outubro de 1991)...................

2364
2793

VENEZUELA
- Tratado
Transporte aéreo
Brasil x Venezuela.
Decreto n.o 227, de 10 de outubro de 1991.

2377

2334

z
ZONA FRANCA DE MANAUS
- Importação.
Decreto n.o 205, de 5 de setembro de 1991.

2332
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- Comissão - Instituição
Alteração.
Decreto n.O 237, de 24 de outubro de 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(5. t.2):2813-2846, set./out. 1991.

2410

Esta obra foi editada
pela Imprensa Nacional
SIG - Quadra 6 - Lote 800
70604 - Brasília, DF,
em outubro de 1991

c,;,»·:
' ~~ _. ':,_

.. . .
.
~
,:

Imprensa N acional

Volume 183 - Número 6
Tomo 2 - Parte I
novembro/dezembro - 1991

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, v.183, n.6, t.2, pt. I, p. 3237·3757, nov./dez. 1991.

Imprensa Nacional
SIG Q. 6 - Lote 800
70604 Brasília, DF
Telefone: (061) 321-5566
Responsabilidade Editorial
Divisão de Editoração

Tiragem: 1.000 exemplares

Coleção das Leis da República Federativa do Brasil. v.I (1808Brasília, Imprensa N acionaI, 1808Bimestral
Trimestral (1938-1988)
Anual (1808-1937)
Variação do título: Colleccão das Leis do Brazil e Coüeccão das Decisões
do Governo do Brazil (1808-1821); Colleccãc das Leis do Império do Brazil e
Collecção das Decisões do Governo do Império do Braz.il (1822-1889); Decretos do Governo Provisório e Decisões do Governo Provisório da República
dos Estados Unidos do Brazil (1889-1891); Decisões do Governo da República
dos Estados Unidos do Brazil (1891); Ccllecção das Leis da República dos
Estados Unidos do Brazil (1892-1936); Coleção das Leis da República Federativa do Brasil (1937-1939); Coleção das Leis (1939-1988).
ISSN 0103-3646
Periódicos - Brasil. I. Brasil. Leis, decretos, etc. 11.
Brasil. Imprensa Nacional.
CDDireito(3.ed.) 340.0981
1. Legislação -

NOTA DO EDITOR
Em 1991 manteve-se na Coleção das Leis a série de modificações já
introduzidas, com o intuito de fazer com que a obra cumpra cada vez
melhor o seu propósito.
Com a edição do Decreto n" 100.000, de 11 de janeiro de 1991, os decretos passaram a ter nova numeração com o número 1. A partir deste
ato, também existirão decretos não numerados, com ou sem ementa.
Para efeito de indexação, adotou-se um número fictício para os decretos não numerados e os decretos sem ementa trarão, no lndice Cronológico, entre colchetes, o assunto a que se referem.

Excepcionalmente, no bimestre novembro/dezembro, em decorrência do grande volume de atos publicados, o Tomo 2 foi dividido em
duas partes. Na Parte I constam apenas os decretos numerados e, na
Parte Il, o consulente encontrará os decretos não numerados, as retifi·
cações e os respectivos índices cronológico e de assuntos das partes I e
II.
Quanto aos demais atos, tanto do Legislativo quanto do Executivo,
não houve qualquer alteração, permanecendo o padrão editorial da
Coleção das Leis.
Dessa forma procurou-se tornar a consulta de nossos leitores mais
ágil e eficiente.

Brasília, dezembro de 1991.

DECRETOS

DECRETO N? 320, DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Estabelece limites, a partir de 1? de janeiro de 1992, para a realização de despesas
dos órgãos e entidades do Poder Executivo
integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A partir de l? de janeiro de 1992, as despesas de
manutenção, exceto pessoal e encargos sociais, e as despesas de
investimentos em instalações, máquinas e equipamentos administrativos, dos órgãos e entidades do Poder Executivo incluídos nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, terão como limite as respectivas dotações orçamentárias e parâmetros
estabelecidos pela Secretaria de Administração Federal, de conformidade com a natureza de cada despesa.
§ I? Os parãmetros de que trata o caput deste artigo serão
estabelecidos de forma a obter redução mínima real, em 1992, de
10% no valor das despesas a que se referem, comparativamente
a 1991, utilizando-se, para esse cálculo, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC).
§ 2? A eventual diferença positiva entre as dotações orçamentárias e os limites estabelecidos na forma deste decreto não
poderá ser utilizada pelos respectivos órgãos em outras finalidades, passando a constituir reserva orçamentária utilizável por
proposta do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
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menta da eficiência nas atividades de fiscalização e arrecadação
das contribuições sociais vinculadas ao financiamento da Seguridade Social.
Parágrafo único. O convênio poderá, ainda, estabelecer
critérios para a realização de operações conjuntas de fiscalizacão e cobrança.
Art. 2? Incluem-se nas informações referidas no artigo anterior aquelas relativas a devedores contumazes, a usuários de
documentos de arrecadação falsos e a casos de ocorrência de
prática de crime previsto na Lei n? 8.212 (1 ) , de 1991.
Art. 3? As contribuições sociais previstas nos incisos I e.
II do art. 23 da Lei n? 8.212, de 1991, aplica-se o disposto no Decreto n? 70.235 (2) , de 6 de março de 1972, e legislação complementar.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasflia, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mnrcilio Marques Moreira
Antonio Magri
DECRETO N? 322, DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a realização de despesa de
pessoal em órgãos e entidades da Administração Federal, bem assim em fundações
públicas.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
no art. 169, parágrafo único, incisos I e lI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As solicitações de concessão de quaisquer vantagens, de criação de cargos ou alteração de estrutura de carrei(1) Coteçeo das Leis. Brasília, 183(4):1545, jul./ago. 1991.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (2):711, jan.lmar. 1972.
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ras, bem assim de ingresso de pessoal a qualquer título, pelos
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações públicas federais, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes no exercício financeiro; e

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista que não recebam recursos para o pagamento de pessoal.
§ 1~ Para efeito do disposto no inciso I deste artigo, a Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, ouvidos o Departamento de Orçamentos da União (DOU) e o Departamento do Tesouro Nacional
(DTN), analisará a solicitação e emitirá parecer conclusivo, evidenciando a efetiva disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa.
§ 2~ Entende-se como disponibilidade orçamentária a existência de saldos nas dotações próprias de pessoal dos órgãos e
entidades a que se refere o caput deste artigo, atendidas às despesas normais com Pessoal e Encargos Sociais e as relativas
aos reajustes salariais legalmente autorizados no respectivo
exercício.
§ 3~ A solicitação de que trata o § 1~ deste artigo conterá
as seguintes informações:

a) quantificação das nomeações ou contratações especificando-se cargos, empregos ou funções de confiança e níveis, com
os respectivos custos unitários e totais, mensais, e cronograma
físico-financeiro de absorção do pessoal; e
b) acréscimo de despesa que possa decorrer da expansão
física de mão-de-obra, em termos de necessidade de aquisição
de mobiliário e equipamento.
§ 4~ Exclui-se das exigências contidas neste artigo a reposição de pessoal para ocupar cargos em comissão e funções de
confiança.
§ 5~ O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, às
empresas públicas e sociedades de economia mista que recebem
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transferência de recursos do Tesouro Nacional para o atendimenta de despesas com pessoal e encargos sociais.
Art. 2? Qualquer pleito que disponha sobre pessoal civil
da administração direta, autárquica e fundacional e resulte em
aumento da despesa pública deverá ser examinado, previamente, pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da
República (SAF). que dirá da legalidade da conveniência e oportunidade e do cronograma de implantação da medida proposta.
Art. 3? As Procuradorias-Gerais ou os departamentos jurídicos das autarquias, bem assim os órgãos jurídicos das fundações públicas federais recorrerão até a última instância possível, de toda decisão judicial concessiva de diferenças, aumentos'
ou reajustes de vencimentos ou remuneração, de reclassificação
ou equiparação e de extensão de quaisquer vantagens a servidores públicos. dentro de suas respectivgas competências jnrisdidanais.
§ 1? Após o trânsito em julgado da respectiva sentença, se
for o caso, os dirigentes das entidades descritas no caput deste
artigo adotarão as medidas necessárias à quitação do débito.
§ 2~ Não exaurida a via recursal, devem os órgãos jurídicos, de que trata este artigo, intentar a ação rescisória sempre
que cabível.
§ 3? Os processos cujas decisões sejam desfavoráveis a órgãos ou entidades da Administração Federal serão objeto de minuciosa análise e, detectada omissão ou desídia de seus patrocinadores, ensejarão a apuração da responsabilidade e a aplicação
das penalidades cabíveis.
Art. 4? Na hipótese de que trata o § 1? do artigo anterior,
a Reserva de Contingência, a critério do Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos, poderá compor a
disponibilidade orçamentária referida no § 2? do art. 1? deste
decreto, desde que o prévio reexame da programação de ..Outras
Despesas Correntes e de Capital » do órgão ou entidade não haja
identificado despesas passíveis de cancelamento.
Art. 5? Os dados relativos ao demonstrativo do Acompanhamento do Desembolso Mensal com Pessoal e Força de Trabalho (ADMP) serão informados por todas as unidades orçamentárias; autarquias, inclusive em regime especial; fundações
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista
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instituídas e mantidas, total ou parcialmente, pelo Poder Executivo Federal; bem como as unidades da federação que recebam recursos a título de transferências da União para o pagamento de pessoal e encargos sociais.
§ I? O ADMP será preenchido, a partir de I? de janeiro de
1992, mediante o uso, em terminal de computador, de módulo
específico do Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos (Siape), até o quarto dia útil anterior à data fixada
pelo Órgão Central de Programação Financeira para a liberação
dos recursos destinados ao pagamento de pessoal e encargos SO~
ciais.
§ 2? Os órgãos ou entidades que não tiverem acesso aos
terminais dos Sistemas Integrados de Administração Financeira
(Siafi] e de Recursos Humanos (Siape) preencherão o formulário
ADMP e o entregarão, no mesmo prazo fixado no parágrafo anterior, aos seguintes destinatários:
a) I? via (branca) - Departamento do Tesouro Nacional
(DTN);
b) 2? via (azul) - Departamento de Orçamento da União
(DOUI;
c) 3? via (rosa) - Secretaria Executiva ou órgão equivaleute;

d) 4? via (amarela) - arquivo do órgão/entidade emitente.
Art. 6? O DOU e o DTN, dentro das respectivas áreas de
competência, sustarão a liberação do crédito e dos recursos do
Tesouro Nacional, bem como a tramitação de processos de abertura de créditos adicionais, quando o órgão ou entidade beneficiáriadeixar de cumprir as disposições deste decreto.
Art. 7? Caberá aos Órgãos do Sistema de Controle Interno
zelar pela observância do disposto neste decreto, procedendo ao
registro da regularidade plena ou irregularidade, em Certificado
de Auditoria, observada a competência da SAF no tocante à administração de pessoal.
Art. 8? Caberá ao DOU, ao DTN e ao Departamento de
Recursos Humanos da SAF, efetuar o acompanhamento da realização da despesa mensal com pessoal e da variação da força
de trabalho das unidades orçamentárias das entidades a que se
refere o art. 1~ .
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Parágrafo único. Os órgãos especificados neste artigo cientificarão as autoridades competentes de quaisquer irregularidades ou procedimentos em desacordo com o disposto neste decreto.
Art. 9? Os atos praticados em desacordo com o disposto
neste decreto implicarão responsabilidade patrimonial e administrativa, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

DECRETO N? 323, DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Dispõe sobre as transferências de recursos financeiros para as áreas de educação e saúde do Governo do Distrito
Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As transferências de recursos financeiros para as
áreas de educação e saúde do Governo do Distrito Federal, estabelecidas originariamente nos Decretos n?s 48.297(1) e 48.298(2),
de 17 de junho de 1960, serão reduzidas de sessenta por cento
até 1996, observados os seguintes percentuais.
I
dez por cento em 1992;
Il
vinte e cinco por cento em 1993;
In
quarenta por cento em 1994;
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (4):435, abr./jun. 1960.

(2) Idem, pág. 436.
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IV - cinqüenta por cento em 1995;
V - sessenta por cento em 1996.
Parágrafo único. Os créditos orçamentários de que trata O
eaput deste artigo serão atualizados por um dos seguintes valores, prevalecendo o que for menor:
a) pela variação ocorrida ou prevista entre o INPC médio
de cada ano citado nos incisos I a V e o INPC médio de 1991; ou
b) pela variação ocorrida ou prevista entre as despesas nominais com pessoal, civil e militar, ativo e inativo, dos Poderes
da União em cada ano citado nos incisos I a V e a despesa nominal de 1991.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira

DECRETO N? 324, DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Define bens de pequeno valor, para
efeito da não incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza sobre ganhos de capital e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 22, inciso IV, da Lei n? 7.713, de 22 de
dezembro de 1988,
.
DECRETA:
Art. I? Consideram-se de pequeno valor, para efeito do
disposto no art. 22, inciso IV; da Lei n:' 7.713(1), de 22 de dezembro de 1988, os bens e direitos cujo preço unitário de alienação
seja igualou inferior a Cr$3.700.000,00.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out./dez. 1988.
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Parágrafo único. No caso de alienação de diversos bens ou
direitos da mesma espécie, será considerado, para os efeitos
deste artigo, o valor do conjunto dos bens e direitos alienados
no mês.
Art. 2? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
reverá, periodicamente, em ato próprio, o valor de que trata o
artigo precedente.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

DECRETO N? 325, DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Disciplina a comunicação, ao Ministério Público Federal, da prática de ilicitos
penais previstos na legislação tributária e
de crime funcional contra a ordem tributária e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis n?s 4.357, de 16 de julho de
1964,4.729, de 14 de julho de 1965, e 8.137, de 27 de dezembro de
1990,
DECRETA:
Art. I? OS Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, no efetivo exercício das atribuições de fiscalização e lançamento de
tributos e contribuições devidos à Fazenda Nacional, representarão, perante o Superintendente da Receita Federal, com cópia
para o titular da unidade onde o representante tiver exercício
sempre que apurarem infrações que configurem, em tese, crime
de apropriação indébita (Lei n? 4.357(11, de 1964, art. 11), de so(1) Coleção das Leis. Brasília, (5):33, jul./set. 1964.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3246
negação fiscal (Lei n? 4.729 121, de 1965, art. l?) ou contra a ordem tributária (Lei n? 8.137 131, de 1990, arts. I? e 2?).
§ I? A representação constará de autos apartados aos do
processo administrativo fiscal e conterá:
a) exposição circunstanciada dos fatos;
b) cópias autenticadas, pelo próprio representante, dos elementos caracterizadores do ilícito;
c) qualificação e endereço dos responsáveis.
§ 2~ A representação e o processo administrativo fiscal
correspondente serão protocolizados na mesma data.
Art. 2? Os servidores que tiverem conhecimento da prática de crime funcional contra a ordem tributária (Lei n? 8.137, de
1990, art. 3?), representarão perante o titular da unidade administrativa do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
onde o representado tiver exercício.
§ I? O titular da unidade administrativa providenciará a
formação de processo administrativo correspondente à representação, que conterá:
a) exposição circunstanciada dos fatos;
b) elementos comprobatórios do ilícito;
c) identificação do representado e do representante e, se
houver, o rol das testemunhas.
§ 2? Havendo na representação elementos suficientes à caracterização do ilícito, o titular da unidade administrativa determinará a imediata instauração de comissão destinada a apurar a responsabilidade do servidor, procedendo ao seu afastamento preventivo (arts. 147 a 152 da Lei n? 8.112 141, de 11 de dezembro de 1990), sem prejuízo do encaminhamento de cópia da
representação ao Superintendente da Receita Federal.
§ 3? A representação formulada em desacordo com o disposto nos parágrafos precedentes será objeto de diligências
complementares visando à sua adequada instrução.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):56, jul./set. 1965.
(3) Coleção das Leis. Brasília. 182(6, t.1):3571, nov./dez. 1990.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.1):3470, nov.Zdez. 1990.
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Art. 3? O Superintendente da Receita Federal remeterá os
autos (art. 1?1 ou as cópias (art. 2?1, no prazo de dez dias contados do respectivo recebimento, ao Diretor, da Receita Federal
que, em igual prazo, os encaminhará, mediante ofício, ao
Procurador-Geral da República, com cópia ao Procurador-Geral
da Fazenda Nacional.
Parágrafo único. A medida de que trata este artigo será
efetivada sem prejuízo e independentemente da remessa do processo administrativo fiscal à Procuradoria da Fazenda N acional, na forma da legislação pertinente, para fins de apuração,
inscrição e cobrança da Dívida Ativa da União.
Art. 4? O eventual pagamento do tributo ou contribuição
social, inclusive acessórios, bem assim a conclusão da comissão
instituida para a apuração da responsabilidade do servidor (art.
2?, § 2?) serão igualmente comunicados, ao titular do Ministério
Público Federal, na forma prevista no artigo precedente.
Art. 5? O Departamento da Receita Federal disporá de
unidade de auditoria e correição, diretamente subordinada ao
Diretor, com a competência de controlar o andamento dos feitos
a que aludem os arts. I?, 2? e 3?, bem como promover ações preventivas sobre a ética funcional e a disciplina de seus servidores, proceder à correição dos feitos fiscais e administrativodisciplinares, realizar auditoria interna e manter sistema de coleta de dados e informações quanto à observância das normas
disciplinares e sobre 08 crimes cometidos contra a ordem tributária.
Art. 6? O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
expedirá as instruções necessárias à fiel execução do disposto
neste decreto.
Art. 7?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 1? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
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DECRETO N? 326, DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Dispõe sobre o recolhimento, ao Tesouro Nacional, de dividendos, lucros ou resultados de empresas estatais e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9? da Lei n? 8.177, de I? de março
de 1991,
DECRETA:
Art. I? Ressalvado o disposto no Decreto-Lei n? 2.023 111,
de 18 de maio de 1983, e no art. I?, inciso II, do Decreto-Lei n?
2.132 121, de 26 de junho de 1984, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais, bem assim as demais sociedades controladas diretamente pela União, recolherão, integralmente, ao Tesouro Nacional, 08 dividendos, lucros ou resultados que lhe couberem, correspondentes à participação nos respectivos capitais sociais.
§ I? A empresa pública, não constituída sob a forma de
sociedade por ações, na distribuição de lucros ou resultados à
União, observará o percentual e demais condições estabelecidas
em sua lei constitutiva ou Estatuto Social e, se estes forem
omissos, as disposições do art. 202 da Lei n? 6.404 131, de 15 de
dezembro de 1976.
§ 2? O recolhimento de que trata este artigo far-se-á mediante Documento de Arrecadação das Receitas Federais
(DARF):
ai pelas sociedades por ações, no prazo de dez dias, a contar da data em que se iniciar o pagamento aos demais acionistas;
bl pelas empresas públicas, no prazo de trinta dias, a contar da data em que o Conselho Fiscal ou órgão equivalente houver opinado sobre as demonstrações financeiras do exercício.
(l) Coleção das Leis. Brasília (3):4, abr.Zjun. 1983.

(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):25, abr./jun. 1984.

(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):105, out.ldez. 1976.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.

3249
§ 3? Os valores dos dividendos ou dos lucros ou dos resultados, que são devidos ao Tesouro Nacional e aos demais acionistas, sofrerão incidência de encargos financeiros equivalentes
à Taxa Referencial (TR), a partir da data do encerramento do
exercício social e até a data do seu efetivo recolhimento.
§ 4? Para fins do disposto no parágrafo anterior, as entidades estatais promoverão a necessária alteração de seus estatutos.
§ 5? No caso das entidades que ainda não recolheram os
dividendos ou resultados relativos ao exercício de 1990, estes
serão monetariamente atualizados, a partir da data do encerramento do exercício social e até I? de fevereiro de 1991, pelo índice de variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), independentemente da incidência de encargos financeiros referida neste
artigo.
Art. 2? Sobre os recursos transferidos, pela União, ou por
acionista minoritário, à empresa ou à sociedade de que trata o
art. I?, para fins de aumento do respectivo capital, incidirão encargos financeiros equivalentes à Taxa Referencial (TR), desde
o dia da transferência até a data da capitalização.
§ I? Os recursos transferidos pela União ou por qualquer
outro acionista, até I? de fevereiro de 1991, também serão atualizados monetariamente até aquela data, pela variação do Bônus
do Tesouro Nacional (BTN).
§ 2? A capitalização referida neste artigo será realizada no
mesmo exercício financeiro e no prazo de noventa dias, a contar
da transferência dos recursos.
Art. 3? O Procurador da Fazenda Nacional, nas assembléias de acionistas das sociedades de economia mista e demais
entidades controladas pela União, bem assim os representantes
destas e de empresas públicas e autárquicas federais, nas assembléias das respectivas subsidiárias e controladas, somente
manifestarão voto de aprovação à proposta sobre a destinação
do lucro líquido do exercício quando expressamente autorizado
pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, à vista do
pronunciamento da Secretaria da Fazenda Nacional e da Secretaria Nacional de Planejamento, ressalvadas a constituição de
reservas obrigatórias por lei ou pelo estatuto social e a distribuição de dividendos aos acionistas.
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Parágrafo umco. No caso de empresa pública federal, o
ato a que se refere este artigo dependerá de prévia aprovação do
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento em despacho
publicado no Diário Oficial.
Art. 4? Competirá ao Departamento do Tesouro Nacional,
às respectivas Secretarias de Controle Interno e aos Conselhos
Fiscais ou órgãos equivalentes das entidades referidas no art.
I? a fiscalização do cumprimento das disposições deste decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se o Decreto n? 97.510(41, de 14 de fevereiro de 1989, e demais disposições em contrário.
Brasília, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
DECRETO N? 327, DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Altera alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, incisos I e H, do Decreto-Lei n?
1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Ficam alteradas para os percentuais indicados no
Anexo I as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os veículos automotores nele relacionados,
de acordo com sua classificação na tabela de incidência aprovada pelo Decreto n:' 97.410 111, de 23 de dezembro de 1988, com as
alterações decorrentes das modificações introduzidas na No(4) Coleção das Leis. Brasília, 181 (1):287, jan.Zfev. 1989.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):735, out.ldez. 1988.
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menclatura Brasileira de Mercadorias (NBM/SH) pela Resolução n? 77, de 15 de dezembro de 1988, do Comitê Brasileiro de
Nomenclatura.
Art. 2? Ficam alteradas para os percentuais indicados no
Anexo II as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre os veículos automotores nele relacionados,
desdobrados, sob a forma de destaques (ex), dos respectivos códigos de classificação na tabela a que se refere o artigo precedente.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se os artigos I? e 2? do Decreto n? 207121,
de 6 de setembro de 1991.
Brasília, I? de novembro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(5):2334, set.vout. 1991.
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Anexo I ao Decreto n:' 327,
de I? de novembro de 1991
Alíquota

Código NBM/SH

(%)

20

8703.21.9900
8703.22.0101
8703.22.0199
8703.22.0201
8703.22.0299
8703.22.9900
8703.23.0101
8703.23.0199
8703.23.0201
8703.23.0299
8703.23.0301
8703.23.0399
8703.23.0401
8703.23.0499
8703.23.9900
8703.24.0101
8703.24.0199
8703.24.0201
8703.24.0299
8703.24.9900
8704.21.0200
8704.31.0200

37
37
32
32

37
37
37
42

42
32
32

37
37
37

42
42
37
37
37
16
16

Anexo 11 ao Decreto n? 327,
de I? de novembro de 1991
Código NBM/SH

Mercadoria

8703.22.9900

Outros
ex - Veículos de uso misto, com motor a álcool
Outros
ex - Veículos de uso misto, com motor a gasolina, de mais de 100 HP de potência bruta (SAE)
ex - Veiculos de uso misto, com motor a álcool,
de até 100 HP de potência bruta (SAE)
Outros
ex - Veículos de uso misto, com motor a gasolilina

8703.23.9900

8703.24.9900

Alíquota
(%)

32

42
32

42
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DECRETO

N~

328, DE

1~

DE NOVEMBRO DE 1991

Altera a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre
os cigarros.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no artigo 4~ do Decreto-Lei n~ 1.199, de 27 de
dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1~ A alíquota do Imposto sobre Produtos Industriali- .
zados (IPI), incidente sobre os cigarros classificados no item
2402.20.9900, da tabela anexa ao Decreto n~ 97.410 111, de 23 de
dezembro de 1988, fica alterada para 330% a partir de 4 de novembro de 1991.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1~ de novembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira

DECRETO N~ 329, DE 1~ DE NOVEMBRO DE 1991
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relatívas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF).
de que trata o artigo 18 da Lei n:' 8.088f1J,
de 31 de outubro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 84, inciso IV, e 153, parágrafo 1~, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 18, parágrafo 1~, da Lei n? 8.088, de 31 de outubro de 1990.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):735, out.ldez. 1988.

(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2900, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. 1~ O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), terá como base de cálculo o valor:
I - da cessão ou resgate de títulos e aplicações financeiras de renda fixa;
II - das operações de financiamento realizadas em bolsas
de valores, de futuros, de mercadorias e assemelhadas;
III - de resgate de quotas de fundo de aplicação financeira e de fundo de investimento em quotas de fundos de aplicação
financeira;
IV - dos títulos de renda fixa integrantes das carteiras
dos demais fundos em condomínio.
Parágrafo único. Serão acrescidos ao valor da cessão ou
resgate de títulos e valores mobiliários os rendimentos periódicos recebidos pelo cedente ou aplicador durante o período da
operação, com ajuste pela aplicação da Taxa Referencial Diária
(TRD) relativa ao período.
Art. 2? O imposto de que trata o art. I? não incidirá nas
cessões ou resgates de títulos e aplicações financeiras de propriedade das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.
Art. 3? O valor do ímposto será apurado mediante aplicação das seguintes alíquotas:
I - constantes da Tabela I, segundo o número de dias
úteis da operação, quando se tratar da hipótese prevista no inciso III do art. 1~ deste decreto;
II ~ constantes da Tabela lI, segundo o número de dias
úteis da operação, quando se tratar das hipóteses previstas nos
incisos I, II e IV do art. 1~ deste decreto;
§ 1~ Aplicar-se-á a alíquota de 1,5% (um e meio por cento)
sobre a base de cálculo quando o proprietário do título não dispuser de documento de negociação que possa determinar com
precisão a data de início da operação financeira ou da aquisição
do título.
§ 2? O valor do imposto não poderá exceder o limite percentual estabelecido na Tabela I ou na Tabela lI, conforme o caso, em relação ao valor do rendimento bruto da operação.
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Art. 4? Para efeito de cálculo do tributo de que trata este
decreto, a contagem do prazo, que começa em dia útil, exclui o
dia de início e inclui o dia de vencimento, cessão ou resgate, ou
da liquidação da operação.
Art. 5? O imposto será retido na fonte, por ocasião da cessão, liquidação ou resgate do título ou da aplicação:
I - pelo emitente ou aceitante, no resgate ou na liquidação;

II - pelo cedente, quando pessoa jurídica;
III - pelo cessionário, pessoa jurídica, quando o cedente
for pessoa física;
IV ~ pelo cessionário, instituição financeira, quando o cedente não o for; ou
V - pelo cessionário, quando a operação se realizar entre
pessoas físicas.
Art. 6? O imposto incidirá com alíquota reduzida a zero,
nos seguintes casos:
I - sobre o valor de resgate de quotas de Fundo de Aplicação Financeira, de titularidade de Fundo de Investimento em
Quotas de Fundo de Aplicação Financeira;
11 - sobre o valor da remessa para o exterior de contraprestação devida em decorrência de contrato de arrendamento
mercantil celebrado entre arrendatário domiciliado no País e arrendador domiciliado no exterior, inclusive a título de valor residual garantido ou de preço para o exercício de opção de compra, desde que obedecida a regulamentação em vigor e registrado o respectivo contrato no Banco Central do Brasil;
III - sobre o valor de resgate dos Depósitos Especiais Remunerados, instituídos com a finalidade exclusiva de acolher o
produto das conversões de recursos em cruzados novos, nos termos da legislação e regulamentação vigentes.
Art. 7? Às operações das entidades que, por determinação
legal, devem aplicar suas disponibilidades em títulos públicos
federais, por intermédio do Banco Central do Brasil ou na forma que esse estabelecer, aplica-se a alíquota constante da Tabela I, anexa a este decreto.
Art. 8? O imposto incidirá, na forma deste decreto, a partir de sua publicação, sobre o resgate ou cessão de títulos emitiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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dos ou operações realizadas a partir daquela data, bem assim
sobre:
I - a cessão ou resgate de títulos emitidos anteriormente
à edição deste decreto, e que venham a ser negociados após sua
publicação;
11 - as operações de que trata o artigo I?, inciso 11, que,
tendo tido início anteriormente à edição deste decreto, permaneciam sem liquidação na data de publicação deste decreto.
Art. 9? O imposto será recolhido até o segundo dia seguinte àquele em que ocorrer a cobrança ou o registro contábil do
imposto, mediante documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), código 1458.
Art. 10. Ficam alteradas as alíquotas do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos
ou Valores Mobíliários (IOF), estabelecidas no item 1 do título
4, capítulo 4, seção 5, do regulamento anexo à Resolução n?
1.301, de 6.4.1987, do Conselho Monetário Nacional;
I - para 0,0162% (cento e sessenta e dois décimos de milésimos por cento), nas hipóteses previstas nas alíneas a-I, d,
h-I e m-I do item 1 da sessão 4 do capítulo e título acima referidos, nas operações em que o mutuário for pessoa física:
U - para 0,0162% (cento e sessenta e dois décimos de milésimos por cento) ao dia, nas hipóteses previstas nas alíneas
e-Ll, e, m-II, s-I e s-1I do item 1 da seção 4 do capítulo e título
acima referidos, nas operações em que o mutuário for pessoa
física e de prazo de até 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias;
lU - para 1% (um por cento), na hipótese prevista na
alínea a- V do item 1 da seção 4 do capítulo e título acima referinos;

IV - para 12% (doze por cento), nas hipóteses previstas
nas alíneas a-III, h-Tl, m-III e s-I do item 1 da seção 4 do
capítulo e título acima referidos, nas operações em que o mutuário for pessoa física e de prazo igualou superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;
V - para 1% (um por cento) ao mês, nas hipóteses previstas nas alíneas a-IV, j e 1 do item 1 da seção 4 do capítulo e
título acima referidos, observada a alíquota máxima de 12%
(doze por cento) que ocorre nas operações com 12 (doze) ou mais
meses de prazo;
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VI - para 0,0162% (cento e sessenta e dois décimos de milésimos por cento) ao dia, nas hipóteses previstas nas alíneas c
e g do item 1 da seção 4 do capítulo e título acima referidos, nas
operações de prazo de até 364 (trezentos e sessenta e quatro)
dias;
VII - para 12% (doze por cento), nas hipóteses previstas
nas alíneas c e g do item 1 da seção 4 do capítulo e título acima
referidos, nas operações de prazo igualou superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Parágrafo único. As alíquotas mencionadas neste artigo
incidirão sobre as operações realizadas a partir da data de publicação deste decreto.
Art. 11. A incidência do imposto sobre as operações de
crédito não alcançadas pelas disposições deste decreto continua
a ser regida pelo regulamento anexo à Resolução n? 1.301, de
6.4.87, e demais normas regulamentares em vigor.
Art. 12. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá alterar as alíquotas constantes deste decreto, de modo a
adaptá-las às necessidades das políticas monetária e financeira,
até o limite estabelecido no art. 18, da Lei n? 8.088, de 31 de outubro de 1990.
Art. 13. O Banco Central do Brasil e o Departamento da
Receita Federal, no âmbito de suas respectivas competências,
expedirão instruções necessárias à execução das disposições
deste decreto.
Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publiJ

cação.

Art. 15. Ficam revogados os Decretos n? 99.374121, de
9.7.1990, e n? 189131, de 14.8.1991, e as demais disposições em
contrário.
Brasília, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2575, jul.Zago. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 183(4) :1813, jul./ago. 1991.
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Tabelas Anexas ao Decreto n:' 329,
de I? de novembro de 1991
Tabela I
Alíquotas a serem aplicadas sobre o valor do resgate de quotas de Fundo de Aplicação Financeira ou Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Aplicação Financeira:

N? de dias úteis
da aplicação

o
I
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aliquotas

Limite (')

%

%

0,6213
0,6213
1,1566
1,6074
1,9746
2,2593
2,4621
2,5836
2,6241
2,5836
2,4621
2,2593
1,9746
1,6074

45,00
45,00
42,18
39,35
36,50
33,64

14

1,1566

15
16

0,6213
0,0000

30,76

27,86
24,93

21,97
18,97

15,93
12,85
9,72
6,54
3,30
0,00

Observação: (") Limite, em percentagem, do valor do imposto em relação ao valor do rendimento bruto da operação.
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Tabela II
Alíquotas a serem aplicadas sobre o valor da cessão ou resgate de titulas e aplicações financeiras de renda fixa, das operações de financiamento realizadas em bolsas de valores,
de futuros, de mercadorias e assemelhadas, e sobre o valor dos titulos de renda fixa integrantes das carteiras dos fundos em condomínio, exceto dos fundos mencionados na Tabela
L

N? de dias úteis
da operação

o
I
2

3
4

5
6
7

8
9
10
II

Alíquotas
%

1,3807
1,3807
2,4690
3,2784
3,8142
4,0811
4,0811
3,8142
3,2784
2,4690
1,3793
0,0000

Limite 1°)
%

100,00
100,00
90,04
80,25

70,51
60,77
50,99
41,13
31,15
20,99
10,63
00,00

Observação: (*) Limite, em percentagem, do valor do imposto em relação ao valor do rendimento bruto da operação.

DECRETO N? 330, DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Consolida as normas sobre a Comissão
de Alimentação das Forças Armadas (Caia), e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A comissão de Alimentação das Forças Armadas
(Cafa), órgão integrante do Estado-Maior das Forças Armadas
(Emfa) subordina-se ao respectivo Chefe por intermédio da 5~
Subchefia de Estado-Maior (SC-5).
Art. 2? A Cafa tem por finalidade estudar os problemas
relacionados com a alimentação das forças armadas, tendo em
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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vista a fixação e padronização dos diversos tipos de rações e
víveres para o emprego na paz e em campanha.
Art. 3? Compete à Cafa coordenar, estudar e propor medidas visando:
I - à instituição de uma doutrina sobre alimentação
nas forças armadas;
II - à sistematização dos tipos e estudo da composição
das razões para emprego pelas forças armadas na paz e na guerra;

III - à confecção, análise e experimentação dos protótipos necessários;
IV - à padronização das características dos tipos de rações adotados;
V - à elaboração periódica das tabelas de fixação dos
valores das etapas e dos complementos à ração para as forças
armadas, bem como dos quantitativos destinados à fabricação
das rações de reserva;
VI - ao estabelecimento de forma de aplicação dos recursos para produção de rações de reserva;
VII - ao aproveitamento da indústria civil e militar e de
outros recursos nacionais, tendo em vista a produção, a montagem e a estocagem das rações operacionais;
VIII - à execução do programa de produção de rações,
com base nas informações de cada força e considerando o preparo da mobilização das forças armadas.
Art. 4? A Cafa tem a seguinte composição:
I - um presidente, que será o Subchefe de Economia e
Finanças do Emfa (SC-5);
II
um representante e suplente do Ministério da Marinha;
III
um representante e suplente do Ministério do Exército;

IV - um representante e suplente do Ministério da Aeronáutica;
V - um Secretário, que será o Chefe da Seção de Alimentação (FA-51).
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Art. 5~ A Cafa poderá contar, ainda, para o trabalho de
problemas específicos dentro de suas atribuições, com a colaboração ou assessoria de técnicos civis ou representantes de organizações militares, mediante solicitação do Chefe do Emfa.
Art. 6~ O Chefe do Emfa, mediante portaria, aprovará o
regimento interno que disporá sobre a organização e funcionamento da Cafa.
Art.
cação.

7~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Art. 8~ Revogam-se os Decretos n~s 52.950(1) , de 26 de novembro de 1963, e n~ 53.970(2 ) de 17 de junho de 1964.
103~

Brasília, 1~ de novembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO

N~

331, DE

1~

DE NOVEMBRO DE 1991

Dá nova reáeçeo ao § 1? do art. 1~ do
Decreto n? 80.536(1), de 11 de outubro de
1977, que regulamenta a Lei n? 6.420(2). de 3
de junho de 1977.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ O § 1~ do art. 1~ do Decreto n? 80.536, de 11 de outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):436, out./dez. 1963.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (4):96, abr.ljun. 1964.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (8, t.l):lOl, out./dez. 1977.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (3):83, abr./jun. 1977.
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«Art. I?
§ 1? A lista para nomeação do reitor será encaminha-

da ao Ministério da Educação até sessenta dias antes de
findo o mandato a que se referir.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg

DECRETO N? 332, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a correção monetária das
demonstrações financeiras.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nas Leis n? 7.799, de 10 de julho de 1989, e n?
8.200, de 28 de junho de 1991,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Da Correção Monetária com base no INPC
Art. 1? Para efeito de determinar o lucro real - base de
cálculo do Imposto de Renda das pessoas juridicas - a correção monetária das demonstrações financeiras será efetuada de
acordo com as normas previstas neste decreto.
Art. 2? A correção monetária mencionada no artigo anterior terá por base o Fator de Atualização Patrimonial (FAP),
cujo valor para o mês de janeiro de 1991 é Cr$126,8621.

Parágrafo único. O valor em cruzeiros do F AP será atualizado mensalmente com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) no mês.
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Seção I
Das disposições gerais

Subseção I
Do objetivo
Art. 3? A correção monetária das demonstrações financeiras tem por objetivo expressar, em valores reais, os elementos
patrimoniais e a base de cálculo do Imposto de Renda de cada
período-base.
Parágrafo único. Não será admitido à pessoa jurídica utilizar procedimentos de correção monetária das demonstrações financeiras que descaracterizem os seus resultados, com a finalidade de reduzir a base de cálculo do imposto ou de postergar o
seu pagamento.

Subseção II
Do dever de corrigir
Correção no período-base
Art. 4? Os efeitos de modificação do poder de compra da
moeda nacional sobre o valor dos elementos do patrimônio e os
resultados do período-base serão computados na determinação
do lucro real mediante os seguintes procedimentos:
I - correção monetária, na ocasião da elaboração do balanço patrimonial:
a) das contas do ativo permanente e respectiva depreciação,
amortização ou exaustão, e das provisões para atender a perdas
prováveis na realização do valor de investimentos;
b) das contas representativas do custo dos imóveis não
classificados no ativo permanente;
c) das contas representativas das aplicações em ouro;
d) das contas representativas de adiantamentos a fornecedores de bens sujeitos à correção monetária, inclusive aplicação
em consórcio, salvo se o contrato previr a indexação do crédito
no mesmo período da correção;
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e) das contas representativas de mútuo entre pessoas
jurídicas coligadas, interligadas, controladoras e controladas ou
associadas por qualquer forma, bem como dos créditos da empresa com seus sócios ou acionistas;
fi das contas devedora e credora representativas de adiantamentos para futuro aumento de capital;
g) das contas integrantes do patrimônio líquido;
II - registro, em conta especial, das contrapartidas dos
ajustes de correção monetária de que trata o inciso I;
III - dedução, como encargo do período-base, do saldo da
conta de que trata o inciso H, se devedor;
IV - cômputo no lucro real do saldo da conta de que trata
o inciso II, se credor, observado o disposto na Seção III deste
capítulo.

Bens e valores baixados no curso do período-base
Art. 5? Os bens, direitos e demais valores sujeitos a correção monetária, baixados no curso do período-base, serão corrigidos monetariamente segundo a variação do valor do F AP ocorrida a partir do mês do último balanço corrigido até o mês
em que a baixa for efetuada, e a contrapartida da correção será
registrada na conta de que trata o inciso II do artigo anterior.
§ I? Os bens e valores acrescidos no curso do período- base
serão corrigidos monetariamente segundo a variação do valor
do FAP ocorrida a partir do mês do acréscimo até o mês em que
a baixa for efetuada.
§ 2? Serão corrigidas monetariamente, na forma deste artigo, as contas retificadoras correspondentes aos bens e valores
baixados.
§ 3? O disposto neste artigo não se aplica em relação aos
imóveis de venda das empresas que se dediquem a compra e
venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis.
Balanço intermediário
Art. 6? Ressalvado o disposto no artigo anterior, a correção monetária das demonstrações financeiras somente terá efeiGol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.
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tos fiscais quando efetuada ao final de período-base de incidência do imposto de renda. A incorporação, fusão ou cisão é também considerada como encerramento de período-base de incidência.
Parágrafo único. Para efeito de determinar o lucro real, o
lucro apurado em balanço que não corresponda a encerramento
de período-base de incidência não poderá ser corrigido monetariamente dentro do próprio período-base em que foi produzido.
Subseção III

Dos lucros ou dividendos
Art. 7? Os lucros ou dividendos pagos ou creditados por
conta de resultado de período-base ainda não encerrado serão
registrados em conta redutora do patrimônio líquido.
§ I? O saldo da conta redutora será corrigido monetariamente a partir do mês do pagamento ou crédito dos lucros ou
dividendos.

§ 2? A pessoa jurídica que receber os lucros ou dividendos
antecipados e cuja participação societária seja avaliada pelo valor de patrimônio líquido. deverá registrar o valor recebido em
conta redutora do investimento a que se referir os rendimentos,
também sujeita à correção monetária a partir do mês do pagamento ou crédito.

Art. 8? A pessoa jurídica que distribuir lucros ou dividendos declarados no balanço de encerramento do período-base anterior pelo seu valor atualizado monetariamente, poderá deduzir, como variação monetária passiva, a atualização monetária
desses lucros ou dividendos efetuada até o mês do pagamento
ou crédito.
§ I? A pessoa jurídica que receber os lucros ou dividendos
referidos neste artigo deverá registrar sua atualização monetária:
a) como variação monetária ativa, se a participação societária for avaliada pelo valor de patrimônio líquido;
b) como variação monetária ativa, se a participação societária for avaliada pelo custo de aquisição e o valor dos dividenCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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dos declarados houver sido computado como receita do períodobase anterior;
c) como receita de lucros e dividendos nos demais casos.
§ 2? O disposto na alínea a aplica-se no caso de lucros ou
dividendos, recebidos no período-base, na hipótese de que trata
o art. 2? do Decreto-Lei n? 2.072(11, de 20 de dezembro de 1983.
Exercício da correção

Art. 9? Para os efeitos deste decreto, considera-se exercício da correção o período entre o último balanço corrigido e o
balanço a corrigir.
Art. 10. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento. com base nos objetivos da correção monetária, está autorizado a baixar instruções:
I - quanto aos empreendimentos em fase de construção,
implantação ou pré-operacionais e aos bens vinculados às provisões técnicas de sociedades seguradoras e companhias de capitalização;
11 - relativas a outras situações especiais, bem como em
relação a operações efetuadas entre pessoas jurídicas coligadas,
controladora e controladas, sob controle comum ou associadas
por qualquer forma.
Subseção IV
Do registro do ativo permanente
Art. 1l. O registro do ativo permanente da escrituração do
contribuinte deve ser mantido com observância das seguintes
normas:
I - cada bem classificado como investimento deve ser
escriturado em subconta distinta;
II - os bens do imobilizado devem ser agrupados em contas distintas segundo sua natureza e as taxas anuais de depreciação ou amortização a eles aplicáveis; os imóveis, os recursos
(1) Coteçeo das Leis. Brasília, (7):42, out.ldez. 1983.
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minerais e florestais e as propriedades imateriais deverão ser
registrados em subcontas separadas;

III -

às aplicações de recursos em despesas do ativo dife-

rido devem ser registradas em subcontas distintas segundo a
natureza, 08 empreendimentos ou atividades a que se destinam
e o prazo de amortização.

Art. 12. O contribuinte deve manter registros que permitam identificar os bens do imobilizado e determinar o ano da
sua aquisição, o valor original e 08 posteriores acréscimos ao
custo, reavaliações e baixas parciais a eles referentes.
§ I? Valor original do bem é a importância em moeda nacional pela qual a aquisição tenha sido registrada na escrituração do contribuinte. Os valores em moeda estrangeira serão
convertidos à taxa de câmbio em vigor na data do desembaraço
aduaneiro.
§ 2? O laudo que servir de base ao registro de reavaliação
de bens deve identificar os bens reavaliados pela conta em que
estão escriturados e indicar os anos da aquisição e das modificações no Seu custo original.

Art. 13.

Se o registro do imobilizado não satisfizer ao dis-

posto no artigo anterior. os bens baixados serão considerados
como os mais antigos nas contas em que estiverem registrados.

Subseção V
Das florestas e dos direitos de sua exploração
Art. 14. Estão sujeitos à correção monetária, nos termos
deste decreto:
I - as florestas que se destinam ao corte para comercialização, consumo ou industrialização;
II - os direitos contratuais de exploração de florestas,
com prazo de exploração superior a dois anos;
III
as florestas destinadas à exploração dos respectivos
frutos;
IV
as florestas destinadas à proteção do solo e à preservação do meio-ambiente.
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Parágrafo uruco. Para efeito de correção monetária.
consideram-se valor original das florestas as importâncias efetivamente aplicadas, em cada período, na elaboração do projeto
técnico, no preparo de terras, na aquisição de sementes, no
plantio, na proteção, na vigilância. na administração de viveiros e flores e na abertura e conservação de caminhos de serviços.
Seção II
Dos procedimentos para a correção

Subseção I
Da razão auxiliar em F AP
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real deverão manter livro Razão Auxiliar em FAP,
no qual as contas sujeitas à correção monetária serão escrituradas, adotando-se como unidade de conta o valor do FAP.
§ 1? No período-base em que for iniciada a escrituração do
Razão Auxiliar em FAP, os saldos de abertura das contas serão
determinados mediante a divisão do saldo da escrituração
transferido do balanço anterior pelo valor do FAP no mês desse
balanço.
§ 2? Em relação aos saldos das contas no balancete de 31
de janeiro de 1991, a conversão será efetuada com base no FAP
de Cr$126,8621.
§ 3? A escrituração da movimentação das contas deverá
ser feita em partidas mensais e os lançamentos no Razão Auxiliar em FAP poderão ser feitos, em cada conta, pelo total dos
débitos e créditos do mês.
§ 4? A pessoa jurídica que, de acordo com o balanço de
encerramento do último período-base, possuir patrimônio líquido com valor inferior ao equivalente a setecentos mil F AP, fica
dispensada da escrituração mensal do Livro Razão Auxiliar em
FAP, ficando obrigada a efetuá-la somente por ocasião do levantamento do balanço a corrigir.
Subseção II
Da transposição dos lançamentos da escrituração
para o razão auxiliar em FAP
Art. 16. Na transposição para o Razão Auxiliar em FAP
dos lançamentos da escrituração do exercício da correção, os
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237·3757, nov.ldez. 1991.
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valores registrados serão convertidos para número de FAP me-

diante sua divisão pelo valor do FAP, observadas as seguintes
normas:
I - os ajustes, baixas, liquidações ou transferências de
valores oriundos de período-base anterior serão convertidos pa-

ra número de F AP pelo valor deste:
a) no mês do balanço do período-base anterior, quando não
houver obrigatoriedade da correção prevista no art. 5~;

b) no mês em que ocorrer qualquer um dos eventos previstos neste inciso, quando houver obrigatoriedade da correção
prevista no art. 5?;
11 -

as transferências, no período-base. entre contas su-

jeitas à correção, serão convertidas para número de FAP pelo
valor deste no mês do balanço do período-base anterior;

In -

08

valores acrescidos às contas no exercício da corre-

ção serão convertidos para número de F AP pelo valor deste no
mês do acréscimo;
IV -

os ajustes, baixas, liquidações ou transferências de

valores acrescidos, no exercício da correção, às contas de investimentos, às contas do ativo diferido e às contas do patrimônio
líquido. serão deduzidos dos acréscimos, na ordem cronológica

destes, e convertidos em número de F AP pelo valor deste no
mês em que ocorrer qualquer um desses eventos;

v-

o valor de patrimônio líquido de investimento em co-

ligada ou controlada transferido do período-base anterior e as
reduções desse valor, durante o exercício da correção, pelo recebimento de lucros ou dividentos, serão convertidos para nú-

mero de F AP pelo valor deste no mês em que forem distribuídos;
VI -

os

lucros

ou

dividendos,

recebidos

durante

o

período-base, de participação societária avaliada pelo custo de
aquisição, na hipótese a que se refere o art. 2? do Decreto-Lei n?

2.072, de 1983, serão convertidos para número de F AP pelo valor deste no mês da distribuição.
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Subseção III

Da baixa de bens do ativo imobilizado
Art. 17. Na baixa de bens do ativo imobilizado e dos respectivos encargos serão observadas as seguintes normas:
I - o valor do bem baixado será determinado mediante o
seguinte procedimento:
a) serão identificados o valor original (art. 12, § 1?) e a época de aquisição do bem a ser baixado. inclusive dos acréscimos
ao custo, e reavaliações ocorridas antes do início do períodobase;

b I o valor do bem será convertido para F AP mediante sua
divisão pelo valor deste no mês da aquisição e de cada acréscimo ao custo ou reavaliação, e o valor do bem em FAP será registrado COm baixa no Razão Auxiliar em FAP;
c) a baixa na escrituração será feita pelo valor determinado
mediante a multiplicação do valor do bem em FAP (alinea b)
pelo valor deste no mês em que a baixa for efetuada;
d) se tiver havido, no exercício da correção, acréscimo ao
custo do bem baixado, esse acréscimo será adicionado:
1. ao valor de baixa de que trata a alínea b, pelo seu valor
em FAP;
2. ao valor de baixa de que trata a alínea c, pelo seu valor
em cruzeiros determinado mediante a multiplicação de seu valor
em F AP (número 1) pelo valor deste no mês em que a baixa for
efetuada;
II - o valor da depreciação, amortização ou exaustão acumulada correspondente ao bem baixado será determinado mediante o seguinte procedimento:
a) com base na taxa anual do encargo e na época da aquisição e dos acréscimos ao custo e reavaliações do bem a ser baixado, será determinada a percentagem total da depreciação,
amortização e exaustão até o balanço do período-base anterior;
b) a percentagem de que trata a alínea anterior será aplicada sobre o valor do bem em FAP no balanço do período-base
anteríor (inciso anterior, alínea b), e o produto será o valor dos
encargos em FAP, a ser registrado no Razão Auxiliar em FAP;
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c) se tiver havido, no exercicio da correção, dedução de
quotas de depreciação. amortização ou exaustão do bem baixado, os valores dessas quotas em F AP serão adicionadas ao determinado nos termos da alínea anterior;
d) o valor ser baixado na escrituração será o produto dos
encargos expressos em F AP (alíneas b e c) pelo valor do F AP
no mês em que a baixa for efetuada.

Subseção IV
Das quotas de depreciação, amortização e exaustão

Art. 18. As quotas de depreciação, amortização e exaustão
a serem registradas na escrituração como custo ou despesa operacional serão determinadas com base no Razão Auxiliar em
FAP, observadas as seguintes normas:
I - a quota anual em F AP será o produto da taxa
anual de depreciação ou amortização, ou da percentagem de
exaustão, sobre o valor do bem em F AP constante do Razão
Auxiliar em F AP;
11 - a quota mensal em F AP será igual ao valor apurado
conforme o inciso I dividido pelo número de meses do períodobase ou pelo número de meses desde a data do acréscimo até o
encerramento do período-base;
111 - a quota em FAP será registrada na conta do encargo
do Razão Auxiliar em FAP, e o montante da quota a ser lançado na escrituração será determinado mediante a conversão da
quota em F AP para cruzeiros;
a) pelo valor do F AP em cada mês, se registrada em duodécimos mensais;
b) pelo valor médio do F AP no exercicio da correção, se registrada por ocasião do balanço do encerramento do período.
§ I? A quota anual em FAP será ajustada proporcionalmente no caso de período-base com duração inferior a doze meses, e de bem acrescido ao ativo, ou dele baixado, no curso do
período-base.
§ 2? No caso de acréscimo ao custo de bem existente no
início do período-base e de bem acrescido ao ativo durante o
período-base, a conversão da quota em F AP para cruzeiros será
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feita nos termos da alínea a do inciso III ou pelo valor médio do
FAP no período compreendido entre o mês do acréscimo e o
mês do balanço objeto da correção.
Subseção V
Da correção no balanço
Art. 19. Por ocasião do levantamento do balanço, os saldos corrigidos das contas da escrituração comercial serão determinados mediante a conversão para cruzeiros dos saldos do Razão Auxiliar em FAP, com base no valor do FAP no mês do balanço a corrigir.
Parágrafo único. Os saldos das contas da escrituração serão ajustados aos saldos corrigidos, determinados nos termos
deste artigo, mediante lançamentos nas próprias contas, cuja
contrapartida será debitada ou creditada à conta de que trata o
inciso II do art. 4?, exceto a correção da conta do capital integralizado, que será creditada à conta especial de reserva de capital.
Seção IH
Da tributação do saldo credor da conta
de correção monetária

Subseção I
Da tributação na realização
Art. 20. O saldo credor da conta de correção monetária de
que trata o inciso II do art. 4? será computado na determinação
do lucro real, mas o contribuinte terá opção para diferir, com
observância do disposto nesta seção, a tributação do lucro inflacionário não realizado.

Subseção H
Do lucro inflacionário
Art. 21. Considera-se lucro inflacionário, em cada periodobase, o saldo credor da conta de correção monetária ajustado
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pela diminuição das variações monetárias e das receitas e despesas financeiras computadas no lucro líquido do período-base.
§ 1 ~ O ajuste será procedido mediante a dedução, do saldo
credor da conta de correção monetária, de valor correspondente
à diferença positiva entre a soma das despesas financeiras com
as variações monetárias passivas e a soma das receitas financeiras com as variações monetárias ativas.
§ 2? Lucro inflacionário acumulado é a soma do lucro inflacionário do período-base com o saldo de lucro inflacionário a
tributar transferido do período-base anterior.
§ 3~ O lucro inflacionário a tributar será registrado em,
conta especial do livro de apuração do Lucro Real, e o saldo
transferido do período-base anterior será corrigido monetariamente, com base na variação do valor do FAP entre o mês do
balanço de encerramento do período-base anterior e o mês do
balanço do exercício da correção.

Subseção In
Do lucro inflacionário realizado

Art. 22. Em cada período-base considerar-se-á realizada
parte do lucro inflacionário acumulado proporcional ao valor,
realizado no mesmo período, dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária.
§ l~ O lucro inflacionário realizado no período será calculado de acordo com as seguintes normas:
a) será determinada a relação percentual entre o valor dos
bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária, realizados no período-base, e a soma dos seguintes valores:
1. a média do valor contábil do ativo permanente no início
e no fim do período-base;
2. a média do saldo das demais contas do ativo sujeitas à
correção monetária (art. 4?, inciso l, alíneas b, c, d, e e t) no
início e no fim do período-base;
b) o valor dos bens e direitos do ativo sujeitos à correção
monetária realizado no período-base será a soma dos seguintes
valores:
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1. custo contábil dos imóveis existentes no estoque no
início do período-base e baixados no curso deste;
2. valor contábil, corrigido monetariamente até o mês da
baixa, dos demais bens e direitos do ativo sujeitos à correção
monetária e baixados no curso do período-base;
3. quotas de depreciação. amortização e exaustão computadas c?rno custo ou despesa operacional do período-base;

4. lucros ou dividendos, recebidos no período-base, de
quaisquer participações societárias registradas como investimento;
c) o montante do lucro inflacionário realizado no períodobase será determinado mediante a aplicação da percentagem de
que trata a alínea a sobre o lucro inflacionário acumulado (art.
21, § 2?).
§ 2? O contribuinte que optar pelo diferimento da tributação do lucro inflacionário não realizado deverá computar na determinação do lucro real o montante do lucro inflacionário realizado (parágrafo anterior) ou o valor determinado de acordo com
o disposto no art. 23, e excluir do lucro líquido do período-base
o montante do lucro inflacionário do período-base (art. 21).
Art. 23. A pessoa jurídica deverá considerar realizado, em
cada período-base, no mínimo cinco por cento do lucro ínflacionarío acumulado. quando o valor assim determinado resultar

superior ao apurado de acordo com o § 1? do artigo anterior.
Parágrafo único.

É facultado ao contribuinte considerar

realizado o valor de lucro inflacionário acumulado superior ao

determinado na forma deste artigo ou do § 1? do art. 22.
Art. 24. O saldo do lucro inflacionário acumulado, depois
de deduzída a parte computada na determinação do lucro real,
será transferido para o período-base seguinte.
Art. 25. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão total, a
pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá consi-

derar integralmente realizado o lucro inflacionário acumulado.
Na cisão parcial, a realização será proporcional à parcela do ativo sujeito à correção monetária que tiver sido vertida.
Art. 26. Quando a pessoa jurídica deixar de apresentar declaração de rendimentos com base no lucro real, o lucro inflaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasüia, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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cionano acumulado será tributado, integralmente. no exerCICIO
financeiro em que ocorrer a alteração do regime de tributação.
Seção IV
Das disposições gerais

Art. 27. A baixa de investimento relevante e influente em
sociedade coligada ou controlada deve ser precedida da correção
monetária e avaliação pelo valor de patrimônio líquido, com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada, levantado na data da alienação ou liquidação
ou até trinta dias, no máximo, antes dessa data.
Art. 28. Os valores que devam ser computados na determinação do lucro real de período-base futuro, registrados no livro de Apuração do Lucro Real, serão corrigidos monetariamente até o balanço do período-base em que ocorrer a respectiva
adição. exclusão ou compensação.
Seção V
Das disposições finais e transitórias
sobre a correção monetária com base no INPC

Art. 29. A correção monetária com base no INPC será efetuada a partir do mês de fevereiro de 1991Art. 30. Será admitida a correção monetária procedida nos
balanços que serviram de base para incorporação, fusão ou cisão efetuada a partir de fevereiro de 1991 até a data de publicação deste decreto, desde que efetuada com base na variação do
INPC.
§ 1? Nos casos em que não tenha sido efetuada a correção
monetária de que trata este artigo, deverão ser observados os
seguintes procedimentos, no primeiro balanço de encerramento
de período-base subseqüente à incorporação, fusão ou cisão;
a) a sociedade resultante de fusão, ou a que tenha incorporado outra, efetuará a correção monetária desde o último balanço de encerramento de período-base da sociedade fusionada ou
incorporada, anterior à fusão ou incorporação;
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b) a sociedade resultante de cisão ou a que tenha absorvido
parcela de patrimônio de sociedade cindida efetuará a correção
monetária desde o último balanço de encerramento de períodobase da cindida. anterior à cisão;
c) a sociedade cindida efetuará a correção monetária, sobre
a parcela remanescente do patrimônio, desde o último balanço
de encerramento de período-base anterior à cisão.
§ 2? A parcela de patrimônio líquido que corresponder a
resultado apurado na incorporação, fusão ou cisão somente será
corrigida monetariamente a partir da data do balanço que serviu de base a qualquer um desses eventos.
Art. 31. Os bens e valores registrados em contas do ativo
permanente e patrimônio líquido, baixados entre 31 de janeiro
de 1991 e a data de publicação deste decreto, poderão ser, à opção de pessoa jurídica, corrigidos monetariamente até o mês de
baixa.
Parágrafo único. A correção monetária de que trata este
artigo é obrigatória nos casos em que a baixa tenha sido efetuada em virtude de transferência, a qualquer título, dos bens e valores para o patrimônio de pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, sob o mesmo controle ou associadas por qualquer forma.
CAPÍTULO II
Da Correção Monetária com Base no IPC
Seção I
Das disposições gerais

Art. 32. As pessoas jurídicas que, no exercício financeiro
de 1991, período-base de 1990, tenham determinado o imposto de
renda com base no lucro real deverão proceder a correção monetária das demonstrações financeiras desse período com base no
índice de Preços ao Consumidor (IPC).
§ 1 ~ A correção monetária será efetuada com relação a todas as contas do ativo sujeitas a correção monetária e do patrimônio líquido ou, à opção da pessoa jurídica, exclusivamente
em relação aos bens e direitos do ativo permanente e aos saldos
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2. pt. 1):3237,3757, nov./dez. 1991.

3277

das contas do patrimônio líquido constantes do balanço de encerramento do período-base.
§ 2~ Os valores do patrimônio líquido, baixados no ano de
1990, serão corrigidos até o mês da baixa.
§ 3~ A pessoa jurídica que tenha recebido lucros ou dividendos corrigidos na forma do parágrafo anterior deverá corrigir o investimento, se avaliado pelo valor de patrimônio líquido, até o mês da distribuição.
§ 4.~ A correção monetária deverá ser registrada contabilmente no curso do período-base de 1991, mas referida a 31 de
dezembro de 1990.
Art. 33. A diferença, em relação ao ano de 1990, entre a
correção com base no IPC e no BTN Fiscal será apurada na forma a seguir:
I - aplicação sobre o valor de cada bem ou direito do ativo sujeito a correção monetária e sobre o saldo de cada conta do
patrimônio líquido, do IPC acumulado relativo:
a) a todo o ano de 1990, quando os valores referidos tenham
constado dos balanços de encerramento dos períodos-base de
1989 e 1990:
b) ao período a partir do mês em que os valores tenham sido acrescidos ao patrimônio da empresa, até o encerramento do
período-base de 1990;
c) ao período desde o início do período-base até o mês da
baixa, nas hipóteses dos §§ 2~ e 3~ do artigo anterior.
II - diminuição, do valor apurado segundo o inciso I, o
valor corrigido com base no BTN Fiscal até as datas mencionadas nas alíneas do mesmo inciso I.
§ 1~ A diferença relativa a bem ou direito do ativo será escriturada em conta ou subconta distinta da que registra o valor
original, corrigido com base no BTN Fiscal, em contrapartida a
uma conta especial de correção monetária com base no IPC,
cujo saldo final será transferido para conta de patrimônio líquido.
§ 2~ A diferença relativa às contas do patrimônio líquido
será registrada nessas mesmas contas, exceto a correção do capital integralizado que será registrada em conta especial de reserva de capital, em contrapartida à conta especial de correção
monetária.
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§ 3? Para efeito de correção monetária a partir do períodobase de 1991, a diferença correspondente a cada conta do ativo,
do patrimônio líquido, bem como o saldo da conta especial de
correção monetária serão convertidos em número de BTN Fiscal
pelo valor deste de Cr$103,5081.

Seção II
Da correção nos casos de incorporação,
fusão ou cisão

Art. 34. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão ocorridos em 1990, a correção monetária será efetuada em relação a'
todo o patrimônio sujeito à correção monetária da pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida, reportando-se ao mês do
balanço que serviu de base à apuração do lucro real correspondente ao evento.
§ I? A diferença de correção, bem como o saldo final da
conta especial de correção monetária serão escriturados, nas
pessoas jurídicas sucessoras, nos casos de incorporação, fusão
ou cisão total, observadas as disposições dos arts. 32 e 33.
§ 2? A diferença de correção relativa às contas do patrimônio líquido serão creditadas a uma conta de reserva de capital, exceto quanto à reserva de reavaliação, que será creditada a
subconta distinta dessa própria conta.
§ 3? Tratando-se de cisão total, o saldo da conta especial
de correção monetária será distribuído proporcionalmente ao
valor dos bens e direitos do ativo sujeitos a correção monetária,
vertidos para cada SUcessora.
§ 4? Tratando-se de cisão parcial, a parcela do saldo da
conta especial de correção monetária correspondente à pessoa
jurídica cindida será proporcional ao valor dos bens e direitos
do ativo sujeito à correção monetária que nela remanescer.
§ 5? A correção monetária relativa ao período desde a data
do balanço de que trata este artigo até 31 de dezembro de 1990
será procedida na SUCessora e aplicar-se-á inclusive aos valores
correspondentes à correção até a data do referido balanço.
Art. 35. Nas incorporações, fusões ou cisões ocorridas em
1991, anteriormente à escrituração da correção monetária pelo
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IPC, esta será efetuada em relação a todo o patrimônio sujeito a
correção monetária da pessoa jurídica incorporada, fusionada
ou cindida, reportando-se a 31 de dezembro de 1990, observado
o disposto nos arts. 32 e 33 e nos §§ I? a 4? do artigo anterior.
Art. 36. Nas incorporações, fusões ou cisões efetuadas
após a escrituração da correção monetária pelo IPC as transferências de valores para as sucessoras deverão ser efetuadas
com observância do disposto no art. 33 e nos §§ I? a 4? do
art. 34.

Seção III
Da correção no caso de reavaliação

Art. 37. Nos casos de reavaliação de bens ou direitos do
ativo permanente no curso do período-base de 1990, a pessoa
jurídica observará as seguintes instruções:
I - tratando-se de reavaliação referida ao mês de encerramento do período-base, a pessoa jurídica corrigirá o valor contábil do bem ou direito antes do registro da reavaliação, na forma disposta nos arts. 32 e 33, e registrará a diferença a maior
entre o valor assim encontrado e o valor contábil do bem ou direito nele incluída a reavaliação, no balanço de encerramento do
período-base de 1990;
11 - no caso de reavaliação referida a qualquer outro mês
do período-base, a pessoa jurídica apurará a diferença a maior
entre o valor do bem corrigido pelo IPC até o mês a que se referir a reavaliação e o valor do mesmo bem ou direito corrigido
pelo BTN Fiscal e acrescido da reavaliação; a diferença a
maior, se apurada, será adicionada àquela apurada pela correção do valor contábil do bem ou direito a partir do mês da reavaliação até o encerramento do período-base.
Seção IV

Do tratamento fiscal do resultado
da correção
Art. 38. O resultado da correção monetária das demonstrações financeiras, que corresponder à diferença verificada no
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.

3280
período-base de 1990, entre a variação do IPC e o BTN Fiscal,
terá o seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser excluído do lucro líquido na determinação
do lucro real, em quatro períodos-base consecutivos, a partir do
período-base de 1993 até o de 1996, à razão de vinte e cinco por
cento por período-base, quando se tratar de saldo devedor;
II - será adicionado na determinação do lucro real, a partir do período-base encerrado em 1993, de acordo com as normas
de realização do lucro inflacionário do período-base (arts. 22 e
23) quando se tratar de saldo credor.
Parágrafo único. Na determinação do saldo credor a ser
adicionado na forma do inciso 11, a pessoa jurídica deverá somar o saldo credor correspondente à diferença de correção referida neste artigo ao lucro inflacionário acumulado transferido
do período-base de 1992.
Art. 39. Para fins de determinação do lucro real, a parcela
dos encargos de depreciação, amortização, exaustão, ou do custo
de bem baixado a qualquer título, que corresponder à diferença de correção monetária pelo IPC e pelo BTN Fiscal somente poderá ser deduzida a partir do exercício financeiro de 1994,
período-base de 1993.
§ I? Os valores a que se refere este artigo, computados em
conta de resultado anteriormente ao período-base de 1993, deverão ser adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real.
§ 2? As quantias adicionadas serão controladas na parte B
do livro de Apuração do Lucro Real, para exclusão a partír do
exercício financeiro de 1994, corrigidas monetariamente com base no INPC.

Seção V
Da correção dos valores registrados
no Livro de Apuração do Lucro Real

Art. 40. Os valores que constituirão adição, exclusão ou
compensação a partir do período-base de 1991, registrados na
parte B do livro de Apuração do Lucro Real, desde o balanço de
31 de dezembro de 1989, serão corrigidos na forma deste capítuCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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lo, e a diferença de correção será registrada em folha própria do
livro, para adição, exclusão ou compensação na determinação
do lucro real, a partir do período-base de 1993.
§ 1~ Tratando-se de prejuízos fiscais, a diferença de correção será compensada em quatro períodos-base, à razão de vinte e
cinco por cento ao ano, a partir do período-base de 1993 até o de
1996.
§

2~
Somente poderá ser deduzida a diferença de correção
monetária relativa ao ano de 1990, de prejuízos fiscais apurados
até 31 de dezembro de 1989, se a pessoa jurídica tiver lucro real
nos períodos-base encerrados de 1990 a 1993 suficiente, em cada
ano, para a compensação dos valores corrigidos pelo IPC em
1990 e pelo IN PC nos anos seguintes.
§ 3? O valor da adição relativa à diferença de correção do
lucro inflacionário a tributar será computada na determinação
do lucro real de acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado, a partir do período-base
de 1993.
§ 4? Na hipótese das demais adições, deverão ser observadas as condições previstas na legislação de regência. devendo
os efeitos correspondentes aos período-base de 1991 e 1992 ser
reconhecidos no período-base de 1993.

Seção VI

Da contr-ibuição social e do imposto sobre
o lucro líquido
Art. 41. O resultado da correção monetária de que trata
este capítulo não influirá na base de cálculo da contribuição social (Lei n:' 7.689/88 12) e do imposto de renda na fonte sobre o
lucro líquido (Lei n? 7.713/88(3), art. 35.
§ I? Caso o resultado seja credor, sua distribuição a sócio
ou acionista pessoa física acarretará a cobrança do imposto de
renda na fonte, calculado segundo o previsto no art. 25 da Lei
n? 7.713, de 22 de dezembro de 1988, devendo essa incidência
(2) Coteçeo das Leis. Brasília, (7):73, out./dez. 1988.
(3) Idem, pág. 105.
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ocorrer, também, na hipótese da redução do capital aumentado
com parcela do referido resultado, na proporção do valor da redução.
§ 2? Os valores a que se refere o art. 39, computados em
conta de resultado, deverão ser adicionados ao lucro líquido na
determinação da base de cálculo da contribuição social (Lei n?
7.689/88) e do imposto sobre o lucro líquido (Lei ri? 7.713/88, art.
35).
§ 3? Não será atribuído custo às ações ou quotas recebidas
em bonificação pelos acionistas ou sócios em razão da capitalização do saldo credor da correção monetária das contas referidas neste capítulo.

Seção VII
Do encerramento de atividades
Art. 42. No caso de encerramento de atividades antes do
ano de 1993, as parcelas dos custos dos bens ou direitos baixados, a qualquer título, inclusive por depreciação, amortização
ou exaustão, correspondentes à diferença da correção monetária
entre o IPC e o BTN Fiscal, não poderão ser deduzidas nem excluídas na determinação do lucro real do período-base do encerramento.
Art. 43. Não produzirá efeitos fiscais a parcela da diferença da correção monetária dos valores registrados na parte b do
livro de Apuração do Lucro Real, no caso de encerramento de
atividades em período-base anterior àquele em que não estiver
previsto ou autorizado o cômputo do valor da parcela na apuração do lucro real.
CAPÍTULO In
Da Correção Especial do Ativo Permanente

Seção I
Das disposições gerais

Art. 44. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real poderão efetuar correção monetária especial das contas do
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ativo permanente, com base em índice que reflita, a nível nacional, variação geral de preços.
§ I? A pessoa jurídica que optar por fazer a correção especial deverá efetuá-la após a correção de que trata o Capítulo n.
§ 2? Para efeito dessa correção, será levantado um balanço com data de 31 de janeiro de 1991, no qual as contas do ativo
permanente, após corrigidas na forma do Capítulo n, serão
atualizadas com base no BTN Fiscal de Cr$126,862l.
§ 3? A correção especial será efetuada com base em índice
que atenda o disposto neste artigo, escolhido pela pessoa jurídica.
§ 4? O índice escolhido será aplicado consistentemente a
todas as contas escolhidas para serem corrigidas, podendo- retroagir ao período-base que for conveniente à pessoa jurídica.
§ 5? A correção especial poderá ser escriturada até 31 de
dezembro de 1991, mas referida a 31 de janeiro de 1991.
§ 6? A diferença relativa a essa correção será debitada em
subconta distinta da que registra o bem ou direito e a contrapartida será creditada em uma conta de reserva especial do patrimônio líquido.
Art. 45. A diferença relativa à correção de que trata este
Capítulo será determinada na forma a seguir:
1 - aplicar o índice escolhido sobre o valor de cada bem
ou direito do ativo permanente, constante do patrimônio da empresa na data da correção;
II - diminuir, do valor apurado segundo o inciso I, o valor
do bem ou direito no balancete a que se refere o § 2? do art. 44.
§ 1? No caso de bem ou direito que houver sido objeto de
reavaliação será considerado como correção especial a quantia
que exceder a todo o valor da conta que registra o bem ou direito, inclusive o acréscimo decorrente da reavaliação.
§ 2? A diferença apurada poderá ser deduzida para efeito
do lucro real, da contribuição social (Lei n? 7.689/88) e do imposto incidente na fonte sobre o lucro líquido (Lei n? 7.713/88,
art. 35) mediante alienação, amortização, exaustão ou baixa a
qualquer título do bem ou direito.
§ 3? O valor da reserva especial, mesmo que incorporado
ao capital, será adicionado ao lucro líquido, na determinação do
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lucro real e na base de cálculo da contribuição social e do imposto incidente na fonte sobre o lucro líquido, proporcionalmente à realização dos bens ou direitos mediante alienação, depreciação, amortização. exaustão ou baixa a qualquer título.
§ 4~ A capitalização da reserva especial não implicará a
sua realização para efeitos fiscais.
Art. 46. A correção especial não se aplica em relação a investimentos avaliados pelo valor de patrimônio líquido.
Parágrafo único. A contrapartida do ajuste de investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido, decorrente da correção especial efetuada por coligada ou controlada, deverá ser
registrada. pela investidora, em conta de reserva especial, que
terá o mesmo tratamento tributário aplicável à reserva de reavaliação.
Seção 11

Da correção especial nos casos
de incorporação, fusão ou cisão
Art. 47. Nos casos de incorporação, fusão e cisao os saldos das contas e subcontas relativas à correção especial, inclusive a de reserva especial, terão na sucessora o mesmo tratamento tributário que teriam na empresa sucedida.
Parágrafo único. Nos casos de cisão será transferida para
a sucessora que absorver bem ou direito do ativo permanente:
a) o saldo da subconta relativa à correção especial do refe-

rido bem ou direito;
b) a parcela da reserva especial proporcional ao valor dos
bens ou direitos transferidos.
CAPiTULO IV
Das Disposiçôes Gerais
Art. 48. O Departamento da Receita Federal, a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), o Banco Central do Brasil (Bacen) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep), observada a competência específica de cada órgão, ficam autorizados
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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a baixar normas complementares necessárias ao cumprimento
do disposto neste decreto.
Parágrafo único. As normas baixadas pela CVM, Bacen
ou Susep deverão ser observadas pelas pessoas jurídicas sujeitas à orientação normativa desses órgãos.
Art. 49. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

DECRETO N? 333, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1991
Institui a Comissão Técnica do Salário
Mínimo, de que trata o art. 9? da Lei n?
8.222(1), de 5 de setembro de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 9? da Lei n? 8.222, de 5 de setembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica instituída a Comissão Técnica do Salário
Mínimo com competência, para definir até o dia 5 de março de
1992:
I - a composição do conjunto de bens e serviços necessários, para satisfazer as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família em qualquer região do país;

II - a metodologia de aferição mensal do custo dos produtos e serviços referidos no inciso anterior. a ser realizada pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia ~ Estatística
(IBGE).
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(5):2044, set.lout. 1991.
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Art. 2? Com base na proposta aprovada pela comissão técnica, o Poder Executivo encaminhará prbjeto de lei ao Congresso Nacional, dispondo sobre o valor, a composição e a metodologia de aferição mensal do custo do conjunto ideal de bens e
serviços de que trata o inciso I do artigo anterior, bem como as
regras de reajuste e a sistemática de crescimento gradual do salário mínimo.
Art. 3? A comissão técnica será composta por representantes dos seguintes órgãos e instituições:

I - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
que a coordenará;
n - .Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
In - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da
Universidade de São Paulo (Fipe/USP);
IV - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
V -

Fundação Getúlio Vargas (FGV);

VI - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Sócio-Econômicos (Dieese)
Parágrafo único. A comissão poderá convidar para participar de reuniões representantes de trabalhadores e empresários,
de órgãos e de entidades cuja colaboração considere necessária.

Art. 4? O Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
fornecerão o apoio necessário ao funcionamento da comissão
técnica.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. 4 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECREto N? 334, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1991
Altera os §§ 4:> e 5? do art. I? do Decreto
n? 317(1), de 30 de outubro de 1991, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto na Lei n? 8.249, de 24 de outubro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Os §§ 4? e 5? do art. I? do Decreto n? 317, de 30 de
outubro de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
«§ 4?

I -

.

Prazo: 15 a 24 meses:

§ 5?

1 - Prazo: 2 a 5 anos;

VI - Atualização do valor nominal: pela variação da
cotação de venda do dólar dos Estados Unidos no mercado
de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Serão consideradas as taxas médias do dia útil imediatamente anterior às datas de emissão e de vencimento do
título.
VII - Pagamento de juros: semestralmente; e
........................................................ "
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(6):2647, set./out. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETO N? 335, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Dá nova redação ao Anexo I ao Decreto
n,Q 99.602(1}, de 13 de outubro de 1990, que
aprova a Estrutura Regimental do Instituto
Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPe).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2?, § 4?, da Lei n? 8.029, de 12 de
abril de 1990, e no Decreto n? 99.492, de 3 de setembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? O Anexo I ao Decreto n? 99.602, de 13 de outubro
de 1990, passa a vigorar com a redação do anexo a este decreto.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
ANEXO I
ESTRUTURA REGIMENTAL DO INSTITUTO BRASILEIRO
DO PATRIMÚNIO CULTURAL (IBPC)
CAPÍTULO I
Da Natureza, Sede e Finalidade
Art. I? O Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC), autarquia federal constituida pelo Decreto n? 99.492(2),
de 3 de setembro de 1990, com base na Lei n? 8.029(3), de 12 de
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3203, set./out. 1990.

(2) Idem, pág. 3027.

(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):762, mar.Zabr. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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abril de 1990, vincula-se à Secretaria da Cultura da Presidência
da República (SEC/PRI.
Parágrafo único. O IBPC, com sede e foro em Brasília,
Distrito Federal, terá duração indeterminada e gozará de autonomia técnica, administrativa e financeira.
Art. 2? O IBPC tem por finalidade promover e proteger o
patrimônio cultural brasileiro, nos termos da Constituição e, especialmente:
I - formular e coordenar a execução da política de preservação, promoção e proteção do patrimônio cultural, em consonância com as diretrizes da SEC/PR;
II - formular e promover programas de cooperação técnica e aperfeiçoamento de recursos humanos voltados para a conservação e preservação do patrimônio cultural;
lU - desenvolver estudos e pesquisas, visando à geração e
incorporação de metodologias, normas e procedimentos para a
conservação e preservação do patrimônio cultural;
IV - promover a identificação. o inventário, a documentação, o registro, a difusão, a vigilância, o tombamento, a desapropriação, a conservação, a restauração, a devolução, o uso e a
revitalização do patrimônio cultural;
V - exercer as competências estabelecidas no DecretoLei n? 25(41, de 30 de novembro de 1937, no Decreto-Lei n?
3.866151, de 29 de novembro de 1941, na Lei n? 4.845 (6) , de 19 de
novembro de 1965, e na Lei n? 3.924(7), de 26 de julho de 1961.
CAPiTULO II
Da Organização e Competência
Seção I

Da estrutura básica
Art. 3? O IBPC tem a seguinte estrutura regimental:
I - órgãos colegiados:

---

(4) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (3):331, out.ldez. 1937.
(5) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (7):558, out.ldez. 1941.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):81. out.Zdez. 1965.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (5):44. jul./set. 1961.
Cal. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.

3290
a) Diretoria;
b) Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural;
II - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente:
Gabinete;
IH - órgãos seccionais:
a) Procuradoria Jurídica;
b) Departamento de Planejamento e Administração;
IV - órgãos singulares:
a) Departamento de Identificação e Documentação;
b) Departamento de Proteção;
c] Departamento de Promoção;
V - unidades descentralizadas: Coordenações Regionais
Seção 11
Da Diretoria

Art.4? O IBPC será dirigido por uma Diretoria composta
do Presidente, do Diretor do Departamento de Planejamento e
Administração, do Diretor do. Departamento de Identificação e
Documentação, do Diretor 'do Departamento de Proteção e do
Diretor· do Departamento de Promoção, todos nomeados pelo
Presidente da República.
§ I? As reuniões da Diretoria serão ordinárias e extraordinárias, estando presentes, pelo menos, o Presidente e dois Diretores.
§ 2? A Diretoria deliberará por maioria de votos, cabendo
ao Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.
Seção IH

Das competências das unidades
da estrutura básica

Art. 5? À Diretoria compete:
I - assessorar o Presidente da autarquia na formulação
de diretrizes e estratégias do IBPC;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.
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II - deliberar sobre:
a) remuneração relativa a serviços, aluguéis. produtos, operações e ingressos;
b) questões propostas pelo Presidente ou pelos Diretores;
c) o plano anual ou plurianual de ação do IBPC e a proposta orçamentária;
di o relatório anual e a prestação de contas do IBPC;
III
cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do
IBPC;
IV
formular diretrizes programáticas relativas às atividades dos órgãos descentralizados;
V - examinar, decidir e opinar sobre questões relacionadas à proteção e à defesa dos bens culturais.

Art. 6? Ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural
compete examinar, apreciar e opinar sobre questões relacionadas ao tombamento.
§ l~ O Gabinete, os órgãos seccionais, singulares e descentralizadas prestarão apoio técnico e administrativo ao conselho.
§ 2? O conselho será presidido pelo Presidente do IBPC,
que o integra como membro nato, e composto pelos seguintes

membros:
a) um representante e respectivo suplente, de cada um das
seguintes entidades: Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB),
Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icemos}, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Museu Nacional, que serão indicados pelos
dirigentes das mesmas;
b) dez representantes da sociedade civil, com notórios conhecimentos nos campos de atuação do IBPC.

§ 3? Os membros referidos nas alíneas a e b do parágrafo
anterior, serão designados pelo Presidente da República para o
mandato de quatro anos, permitida uma recondução.
§ 4? A participação no conselho, na qualidade de membro,
não será remunerada, sendo considerada prestação de serviço
público relevante.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Art. 7? Ao Gabinete compete assistir ao Presidente em
sua representação social e política e incumbir-se do preparo e
despacho do seu expediente pessoal, bem assim das atividades
de comunicação social e de relações públicas.

Art. 8? A Procuradoria Jurídica compete assessorar o Presidente e atender aos encargos de natureza jurídica do IBPC.
Art. 9? Ao Departamento de Planejamento e Administração compete coordenar a execução das atividades de planejamento, orçamento e finanças, de recursos humanos, serviços gerais, modernização administrativa e informática.
Art. 10. Ao Departamento de Identificação e Documentação compete:
I - estabelecer diretrizes, gerenciar programas e incentivar ações de prospecção, estudos e referenciamento, voltados
para a identificação do patrimônio cultural objetivando o registro, a documentação e a proteção de bens culturais;
11 - prestar orientação e assistência técnica aos órgãos
descentralizados no âmbito de suas competências.
Art. 11. Ao Departamento de Proteção compete:
I - formular diretrizes, elaborar e coordenar programas e
projetos nas áreas de conservação e proteção de bens de interesse cultural;
II - estabelecer critérios, métodos e procedimentos que
orientem a abordagem de questões referentes à proteção e conservação dos bens móveis e imóveis, nos termos da legislação
pertinente.
Art. 12. Ao Departamento de Promoção compete formular
diretrizes, gerenciar programas, propor e implementar ações, visando à promoção, organização e circulação de informações do
patrimônio cultural.
Art. 13. Às Coordenaçôes Regionais compete dirigir, coordenar, controlar e executar as ações de promoção e proteção do
patrimônio cultural, no âmbito de suas áreas de atuação, em
efetiva interação com os demais órgãos e entidades, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com representantes da sociedade civil e com a colaboração de entidades
privadas, devendo, para tanto:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.
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I - executar, por intermédio das prefeituras, ou diretamente, o controle e "a fiscalização dos conjuntos e núcleos tombados;
elaborar e propor o tombamento de bens culturais;
II
exercer a fiscalização e a liberação de bens cultuIII
rais;
IV
determinar o embargo de ações que contrariem a legislação em vigor e aplicar as sanções legais;
V - executar diretamente a identificação, o cadastramento, o controle e a fiscalização do patrimônio cultural, em
sua área de atuação;
VI - contribuir para a formulação da política de preservação do patrimônio cultural, propor normas e procedimentos e
desenvolver metodologias, refletindo a pluralidade e diversidade cultural brasileira;
VII - formar, sob a direção do Coordenador Regional, Câmaras Regionais de Proteção, compostas, preferentemente, por
representantes dos Governos estaduais e municipais e da sociedade local.
CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I
Do Presidente
Art. 14. Ao Presidente incumbe:
I - cumprir e fazer cumprir a Estrutura Regimental e o
Regimento Interno;
II - representar o IBPC em juízo ou fora dele, com poderes para constituir mandatários;
IH - praticar os atos relativos aos recursos humanos e à
administração patrimonial e financeira;
IV - convocar e presidir as reuniões do Conselho e da
Diretoria;
V - submeter ao Conselho e à Diretoria as matérias que
dependam da sua apreciação e aprovação;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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VI - baixar atos ad referendum da Diretoria nos casos
de comprovada urgência;

VII - nomear os dirigentes do IBPC, ressalvado o disposto no art. 4'::;
VIII - assinar os atos de tombamento de bens culturais e
submetê-los ao Secretário da Cultura para homologação;
IX - designar o diretor que o substituirá nas suas faltas
e impedimentos;
X - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação.
Seção II

Dos Diretores

Art. 15. Aos Diretores incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atribuições dos respectivos departamentos e exercer outras incumbências que lhes forem cometidas pelo Presidente do IBPC.
CAPÍTULO IV
Do Patrimônio e dos Recursos

Art. 16. Constitui o patrimônio do IBPC:
I - os acervos das extintas Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e Fundação Nacional PróMemória (Pró-Memória);
Il - Os bens e direitos que adquirir.
Art. 17. Os recursos financeiros do IBPC são provenientes
de:
I - dotações orçamentárias consignadas no Orçamento
da União;
Il - rendas de qualquer natureza derivadas dos próprios
serviços;

III - receitas decorrentes de aplicação financeira;
IV - outras receitas, inclusive doações.
Art. 18. O patrimônio e os recursos do IBPC serão utilizados, exclusivamente, na execução de suas finalidades.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1);3237-3757, nov./dez. 1991.
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CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 19. As contas do IBPC, após a apreciação pelo Secretário da Cultura, serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da
União.
Art. 20. Às Coordenações Regionais, em suas áreas de
atuação, cabe a administração dos bens considerados como integrantes do patrimônio histórico e artístico nacional, que estejam
sob sua guarda.
Art. 21. O ingresso no quadro de pessoal do IBPC dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos.
Art. 22. As normas de organização e funcionamento dos
órgãos do IBPC serão estabelecidas em regimento interno.
DECRETO N? 336, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Promulga o Acordo sobre Serviços Aéreos entre seus Reepectívoe Territórios e
Além, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Federal da Nígérie,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Federal da Nigéria assinaram,
em la de janeiro de 1979, em Brasília, um Acordo sobre Serviços Aéreos entre seus Respectivos Territórios e Além;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
Acordo por meio do Decreto Legislativo n? 62, de 22 de outubro
de 1981;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 18
de outubro de 1991, na forma de seu artigo 19, inciso 2,
DECRETA:
Art. I? O Acordo sobre Serviços Aéreos entre seus Respectivos Territórios e Além, entre o Governo da República FeCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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derativa do Brasil e o Governo da República Federal da Nigéria, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 11 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

12.11.1991, págs. 25451/25453.

DECRETO N? 337, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Promulga O Acordo Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Democrática de
São Tomé e Principe.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Democrática de São Tomé e
Príncipe assinaram, em 26 de junho de 1984, em Brasília, um
Acordo Cultural;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou por meio
do Decreto Legislativo n? 6, de 9 de abril de 1986;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 27
de junho de 1991, na forma de seu artigo XI.

DECRETA:
Art. I? O Acordo Cultural entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática de
São Tomé e Príncipe, apenso por cópia ao presente decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no

DO de 12.11.1991, págs. 25453/25454.

DECRETO N? 338, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Dá nova redação ao art. 125 do Decreto
n? 88.513(1), de 13 de julho de 1983, que dispõe sobre o Regulamento de Continências,
Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial

Militar das Forças Armadas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? O art. 125 do Decreto n? 88.513, de 13 de julho de
1983, passa a vigorar Com a seguinte redação:
«Art. 125. O ataúde, depois de fechado, até o início
do ato de inumação, será coberto com a Bandeira Nacional,
ficando a tralha ao lado da cabeceira do ataúde e a estrela
isolada (Espiga) à direita.
§ I? Para tal procedimento, quando necessário, deverá a Bandeira Nacional ser fixada ao ataúde para evitar
que esvoace durante os deslocamentos do cortejo.
§ 2? Antes do sepultamento, deverá a Bandeira N acional ser dobrada, sob comando, na forma do anexo a este
decreto».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (6):67, jul./set. 1983.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3298
(Anexo ao Decreto n? 338, de 11 de novembro
de 1991)
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DECRETO N? 339, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1991
Aprova nova estrutura regimental da
Secretaria de Assuntos Estratégícos da
Presidência da República e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 27, § 5?, e art. 57 da Lei n? 8.028,
de 12 de abril de 1990,

DECRETA:
Art. I? É aprovada a nova estrutura regimental da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
(SAE/PR) constante do Anexo I deste decreto.

Art. 2? Os cargos em comissão da SAE/PR são classificados no Grupo- Direção e Assessoramento Superiores a que se refere a Lei n? 5.645(1), de 10 de dezembro de 1970, na forma do
Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os regimentos internos dos órgãos da SAE/PR serão aprovados pelo Secretário de Assuntos Estratégicos.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revogam-se o Decreto n? 99.373 121, de 4 de julho de
1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1991; 170? da Independência
e 103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1) Coteceo das Leis. Brasília, (7):78, out./dez. 1970.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2565, [ul.Zago. 1990.
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ANEXO I
(Decreto n? 339, de 12 de novembro de 1991)
ESTRUTURA REGIMENTAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
DA PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA
CAPITULO I
Da Natureza e Finalidade
Art. 1? A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), órgão de assistência direta e
imediata ao Presidente da República, tem por finalidade exercer
as atribuições de Secretaria Executiva do Conselho de Governo;
desenvolver estudos e projetos de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território; fornecer os subsídios necessários às decisões do Presidente da República; cooperar no planejamento, na execução e no acompanhamento da ação governamental,. com vistas à defesa das instituições nacionais; coordenar a
formulação da Política Nacional Nuclear e supervisionar sua
execução; salvaguardar interesses do Estado; coordenar, supervisionar e controlar projetos e programas que lhe forem atribuídos pelo Presidente da República; bem como, executar as atividades de Secretaria-Geral do Conselho de Defesa Nacional.
CAPÍTULO U
Da Estrutura Básica
Art. 2? A SAE/PR tem a seguinte estrutura básica:
I ~ órgão de assistência direta e imediata ao Secretário:
Gabinete;
II - órgãos setoriais:
a) Assessoria Jurídica;
b) Coordenação-Geral de Administração.
lU - órgãos singulares:
a) Departamento de Inteligência;
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b) Departamento de Macroestratégias;

c) Departamento de Programas Especiais;
d) Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança
das Comunicações;
e) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos.
IV - entidades vinculadas: Comissão Nacional de Energia
Nuclear e suas controladas.
CAPITULO III
Da Competência das Unidades

Seção I
Dó Órgão de Assistência Direta
e Imediata ao Secretário

Art. 3? Ao Gabinete compete assistir ao Secretário de Assuntos Estratégicos em sua representação social e política e
incumbir-se do preparo e do despacho de seu expediente pessoal, bem como das atividades de comunicação social e dos assuntos parlamentares e, ainda, providenciar a publicação e a divulgação das matérias de interesse da SAE/PR.

Seção II
Dos Órgãos Setoriais
Art. 4? A Assessoria Jurídica, diretamente subordinada
ao Secretário, compete assessorá-lo em assuntos de natureza
jurídica e, especialmente:
I - cumprir e velar pelo cumprimento da orientação normativa emanada da Consultoria-Geral da República;
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II - fixar, nos casos são resolvidos pela ConsultoriaGeral da Presidência da República, a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser
uniformemente seguida;
III - assistir ao Secretário no controle interno da legalidade dos atos da Administração, mediante:
a) o exame de antepropostas, anteprojetos e projetos, bem
como de minutas de atos normativos outros, de iniciativa da Secretaria;
b) a elaboração de atos, quando isto lhe solicitar o Secretário;
c) a proposta de declaração de nulidade de ato administrativo praticado no âmbito da SAE/PR;
IV ~ examinar as minutas de edital de licitação, contratos, acordos, convênios ou ajustes que devam ser assinados pelas autoridades da Secretaria.
Art. 5? A Coordenação-Geral de Administração compete
executar as atividades referentes a administração de material,
obras, transporte, patrimônio, comunicações administrativas,
recursos humanos e financeiros, orçamento e apoio administrativo.
Seção IJI

Dos Órgãos Singulares
Art. 6? Ao Departamento de Inteligência compete planejar, coordenar e executar, em nível estratégico. a atividade de
Inteligência.
Art. 7? Ao Departamento de Macroestratégias compete:
I - cooperar na formulação do planejamento estratégico
governamental, em articulação com os demais órgãos da Administração Federal;
II - acompanhar a execução do planejamento estratégico
governamental;
IH - coordenar, supervisionar e controlar estudos sobre
assuntos específicos de natureza estratégica que lhe forem cometidos.
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Art. 8? Ao Departamento de Programas Especiais compete:
I - desenvolver estudos e projetos para a utilização de
áreas indispensáveis à segurança do território nacional;
II

supervisionar o Sistema de Proteção Nuclear Brasi-

leiro;
IlI -

cooperar no planejamento, na execução, e no acom-

panhamento da Política Nacional de Energia Nuclear e do Programa Nuclear Brasileiro, no tocante ao desenvolvimento de
tecnologia;

IV - coordenar as ligações com os Institutos Autônomos
ligados ao Programa de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear;
V - colaborar na formulação dos programas e projetos
que materializam a Política de Defesa Nacional;
VI -

coordenar, supervisionar e controlar projetos e pro-

gramas que lhe forem cometidos.
Art. 9? Ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a
Segurança das Comunicações compete:
I - promover a pesquisa científica e tecnológica e desenvolver projetos para a segurança das comunicações;
11 - desenvolver e produzir equipamentos para a segurança das comunicações.

Art.

la. Ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Re-

cursos Humanos compete:

I - planejar, executar e controlar projetos e programas
de formação, aperfeiçoamento e de especialização de recursos
humanos nas áreas de competência da SAE/PR;

II - desenvolver ou colaborar como desenvolvimento de
projetos e programas de pesquisa de interesse da SAE/PR, inclusive em articulação com instituições públicas e privadas;

III -

planejar, executar e controlar projetos e programas

de extensão em proveito de outros órgãos que, no interesse da
SAE/PR, devam ser atendidos;
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participar em projetos e programas de desenvolviIV
mento de recursos humanos nas áreas de competência da
SAE/PR.

CAPiTULO IV
Das Atribuições dos Dirigentes
Seção I

Do Secretário
Art. 11.

Ao Secretário incumbe:

I ~ dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da
SAE/PR;

II -

exercer a supervisão das entidades vinculadas à

SAE/PR;

III - delegar atribuições, especificando a autoridade delegada e os limites da delegação;
IV - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades da SAE/PR.
Seção 11

Dos Demais Dirigentes
Art. 12.

Ao Secretário-Adjunto incumbe:

I - substituir o Secretário de Assuntos Estratégicos em
suas faltas e seus impedimentos;
II - coordenar o exercício das atribuições da SAE/PR referentes à Secretaria Executiva do Conselho do Governo e à
Secretaria-Geral do Conselho de Defesa Nacional;

III -

coordenar as atividades de consultoria externa;
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IV - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas
pelo Secretário.
Art. 13. Ao Chefe de Gabinete, ao Assessor-Chefe, aos Diretores e ao Coordenador-Geral incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais

Art. 14. A SAE/PR pode valer-se de consultores externos
à sua estrutura organizacional, não remunerados, para a consecução de suas finalidades.
Art. 15. As consultas à Assessoria Jurídica devem ser
acompanhadas dos autos concernentes e instruídas com pareceres conclusivos dos órgãos jurídicos das repartições interessadas:
I - proveniente a consulta de entidade sob supervisão
da Secretaria, a instrução há de abranger pareceres dos órgãos
jurídicos desta;
U - aprovado o parecer, poderá ser integralmente publicado no Diárío Oficial da União ou boletim da Secretaria;
UI - o parecer aprovado, juntamente com o despacho do
Secretário, adquire caráter normativo para a Secretaria, cujos
órgãos e entes ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento.

Art. 16. As Assistências Jurídicas das unidades integram
a Assessoria Jurídica da Secretaria.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à
Procuradoria-Geral e Assistências Jurídicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e suas controladas, respectivamente.
Art. 17. O desempenho de funções na SAE/PR constitui,
para o pessoal civil e militar, serviço relevante, a título de merecimento, para todos 08 efeitos da vida funcional.
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ANEXO II
(Decreto n:' 339, de 12 de novembro de 1991)
Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão da
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE/PR)
Cargos/Denominação

Secretário-Adjunto

Assessor Especial
Chefe de Gabinete
Chefe de Assessoria

Assessor
Chefe de Serviço de Apoio
Chefe da Assessoria Jurídica
Assessor

DAS
Código

101.5
102.4
101.4
101.3
102.2
101.1
101.4
102.2

Total

Ny/Cargos

1
2

1
1

2
1
1
2

11

DECRETO N? 340, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991
Altera alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, inciso I, do Decreto-Lei n? 1.199, de
27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Ficam alteradas para 10% (dez por cento) as
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre os produtos classificados nas posições 9501 a 9503 da
Tabela de Incidência aprovada pelo Decreto n:' 97.410(1), de 23
de dezembro de 1988.
(1) Coleçeo das Leis. Brasília, (8):735, out./dez. 1988.
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Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 13 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
DECRETO N? 341, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991
Altera o caput do art. 34 do Decreto nf'
77.919 r1 J, de 25 de junho de 1976, que regulamenta a Lei do Ensino no Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição.
DECRETA:
Art. I? O caput do art. 34 do Decreto n? 77.919, de 25 de
junho de 1976, com a redação dada pelo Decreto n? 82.724(2), de
23 de novembro de 1978, que regulamenta a Lei n? 6.265(3), de 19
de novembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 34. O concurso de admissão a que se refere o
artigo anterior constará de provas escritas das seguintes
matérias de cultura geral:
História
Geografia
Idiomas Estrangeiros».
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
(1) Coleção das Leis. Brasília, (4):536. abr/jun. 1976.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):445, out./dez. 1978.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):165, out./dez. 1975.
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DECRETO N? 342, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1991
Fixa a relação entre os preços máximos
de venda do álcool hidratado para fins carburantes e o da gasolina automotiva nas bases de dietribuiçeo,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? A relação entre os preços máximos de venda do álcool hidratado para fins carburantes e o da gasolina automotiva
de menor preço nas bases de distribuição será de 75% (setenta e
cinco por cento), excluídos impostos e fretes.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Ficam revogados o Decreto n? 97.450(1), de 13 de
janeiro de 1989, e demais disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1991; 170? da Independência·e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de Santana
DECRETO N? 343, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a concessso de diárias no
Serviço Público Civil da União, nas autarquias e fundações públicas federais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 58 e 59 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos arts. 16 e 19 da Lei n? 8.216, de 13 de
agosto de 1991,
DECRETA:
Art. 1? O servidor civil da administração direta, das autarquias, inclusive especiais, e das fundações públicas federais,
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(1):195, jan./fev. 1989.
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que se deslocar a serviço, da localidade onde tem exercício para
outro ponto do território nacional, fará jus à percepção de diárias segundo as disposições deste decreto e observados os valores consignados no seu anexo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo do servidor, ou quando o deslocamento ocorrer dentro do mesmo município da sede, que serão indenizados
na forma prevista no art. 4? deste decreto, desde que preenchidas as condições ali estabelecidas.

Art. 2? As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, destinando-se a indenizar o servidor de
despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.
Parágrafo único. O servidor fará jus somente à metade do
valor das diárias nos seguintes casos:
a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;
b) no dia do retorno à sede;
c) quando fornecido alojamento ou outra forma de pousada,
em próprio da Fazenda Nacional ou de outro órgão ou entidade
da Administração Pública;
d) quando designado para compor equipe de apoio às viagens do Presidente ou do Vice-Presidente da República.
Art. 3? As diárias previstas no anexo deste decreto para
cargos em comissão ou funções de confiança somente serão concedidas aos servidores que estejam no efetivo exercício dos respectivoscargos ou funções.

Art. 4? A indenização de que trata o art. 16 da Lei n?
8.216 111, de 13 de agosto de 1991, será devida aos servidores de
toda e qualquer categoria funcional que se afastar da zona considerada urbana de seu município de sede para execução de atividades de campanhas de combate e controle de endemias, marcação, inspeção e manutenção de marcos divisórios, topografia,
pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1669, jul./ago. 1991.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1'991.

3310
Art. 5? Nos casos em que o servidor se afastar da sede do
serviço acompanhando, na qualidade de assessor, titular de cargo de natureza especial ou dirigente máximo de autarquia ou
fundação pública federal, fará jus a diárias no mesmo valor
atribuído à autoridade acompanhada.
Parágrafo único. Na hípótese da alínea d do parágrafo único do art. 2?, a base de cálculo será o valor atribuído a titular
de cargo de natureza especial.
Art. 6? As diárias serão pagas antecipadamente, de uma
só vez, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade
concedente:

I - em casos de emergência, em que poderão ser processadas no decorrer do afastamento;
II - quando o afastamento compreender período superior
a quinze dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente, a
critério da administração.
§ 1? Quando o período de afastamento se estender até o
exercício seguinte, a despesa recairá no exercício em que se iniciou.

§ 2? As diárias serão concedidas pelo dirigente da repartição a que estiver subordinado o servidor ou a quem aquele delegar competência.
§ 3? As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se a partir da sexta-feira, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas, configurando, a autorização do pagamento pelo ordenador de despesas, a aceitação da justificativa.
§ 4? Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, desde que autorizada sua prorrogação,
o servidor fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado.

Art. 7?
I 11 do servidor

São elementos essenciais do ato de concessão:
o nome, cargo ou a função do proponente;
o nome, o cargo, emprego ou função e a matrícula
beneficiário;
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lU
a descrição objetiva do serviço a ser executado;
IV
a indicação dos locais onde o serviço será realizado;
V
o período provável do afastamento;
VI
o valor unitário, a quantidade de diárias e a importância total a ser paga;
VU - autorização de pagamento pelo ordenador de despesas.
Parágrafo único. Os atos de concessão de diárias serão publicados no Boletim Interno ou de Pessoal do órgão ou entidade
concedente.
Art. 8? Serão restituídas pelo servidor. em cinco dias contados da data do retorno à sede originária de serviço, as diárias
recebidas em excesso.
Parágrafo único. Serão, também, restituídas, em sua totalidade, no prazo estabelecido neste artigo, as diárias recebidas
pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o
afastamento.
Art. 9? Será concedido um adicional correspondente a oitenta por cento do valor básico da diária, de nível superior,
item C do anexo, destinada a cobrir despesas de deslocamento
até o local de embarque e do desembarque ao local de trabalho
ou de hospedagem é vice-versa.
Art. la. Nos deslocamentos do Presidente da República,
do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, as
despesas correrão à conta dos recursos orçamentários consignados, respectivamente, à Presidência da República, à VicePresidência da República e aos Ministérios.
Parágrafo único. Correrão, ainda, à conta dos recursos orçamentários consignados à Presidência da República e à VicePresidência da República as despesas das autoridades integrantes das respectivas comitivas oficiais.
Art. 11. As despesas de alimentação e pousada de colaboradores eventuais, previstas no art. 4? da Lei n? 8.162 121, de 8 de
janeiro de 1991, serão indenizadas mediante a concessão de diárias correndo à conta do órgão interessado, imputando-se a despesa à dotação consignada sob a classificação de serviços.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):25. jan.Zfev. 1991.
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Parágrafo umco, O dirigente do órgão concedente da diária estabelecerá o nível de equivalência da atividade a ser cumprida pelo colaborador eventual com a tabela de diárias.
Art. 12. Responderão solidariamente pelos atos praticados
em desacordo com o disposto neste decreto a autoridade proponente, o ordenador de despesas e o servidor que houver recebido as diárias.
Art. 13. O anexo a este decreto será atualizado e, quando
necessário, alterado por ato da Secretaria da Administração Federal.
Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Revoga-se o decreto n? 99.632131, de 19 de outubro
de 1990.
Brasília, 19 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
ANEXO
(Decreto n? 343, de 19 de novembro de 1991)
Valor da Diária

Classificação do Cargo, Emprego ou Função
A -

Cargos de Natureza Especial - Art. 26 da Lei n? 8.028/90

41.440,pO

B -

Cargos em Comissão ou Funções de Confiança.
de Direção ou Assessoramento Superiores
ou equivalentes

34.560,00

DAS-6/CO!
DA8·5/CD2

DAS-4/CD3

DAS-3
DAS-2/CD4
DAS-l

28.800,00

c -

Função Gratificada, cargos ou empregos de nível superior ou
equivalentes

24.000,00

D -

Cargos ou empregos de nível médio, auxiliar ou equivalente

19.200,00

(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3317, set.lout. 1990.
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DECRETO N? 344, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a transferência da gestão
de estoques governamentais do café sob a
guarda do Instituto Brasileiro do Café. em
extinção, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. I'?, inciso I, -alínea e, e 12, da
Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, este, remunerado pela Lei n?
8.154, de 28 de dezembro de 1990, e arts. 8?, inciso VII, e 30, da
Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
.
DECRETA:
Art. I? Fica transferido ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, por intermédio da Secretaria Nacional de
Economia, a gestão dos estoques governamentais de .café, que
se encontram sob a guarda e responsabilidade do Instituto Brasileiro do Café, em extinção, adquiridos em decorrência de decisões do Conselho Monetário Nacional, bem como dos oferecidos
em garantia ao financiamento para aquelas 'aquisições.
Art. 2? Ficam igualmente sob a gestão, guarda e responsabilidade da Secretaria Nacional de Economia, os estoques governamentais de café, adquiridos com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), bem como dos adquiridos
em decorrência de decisões do Conselho Monetário N acionai,
anteriormente à criação do referido fundo, com fundamento no
Decreto n? 94.874(11, de 15 de setembro de 1987, que se encontram sob a guarda e responsabilidade do Instituto Brasileiro do
Café, em extinção.
Parágrafo único. A Secretaria N acionai de Economia, para
efeito da- execução dos serviços de que tratam os arts. I? e 2?
deste decreto, poderá firmar convênios com outras entidades.
Art. 3? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e a Secretaria da Administração Federal adotarão as providências pertinentes ao cumprimento da transferência a que se
referem os artigos anteriores e à distribuição dos bens imóveis,
materiais e equipamentos daquele Instituto, necessários à execução das atividades ora transferidas.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (6): 440, jul./set. 1987.
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Art. 4? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e a Secretaria da Administração Federal, da mesma forma,
adotarão as providências necessárias para o aproveitamento dos
servidores do Instituto Brasileiro do Café, ainda remanescentes.
Parágrafo umco. O aproveitamento dos servidores no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento dar-se-á mediante opção no prazo de trinta dias, contados da data da publicação deste decreto.
Art. 5? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e a Secretaria da Administração Federal adotarão as providências pertinentes à execução da transferência a que se referem 08 artigos anteriores, ao aproveitamento dos servidores do
Instituto Brasileiro do Café ainda remanescentes e à redistribuição dos bens imóveis, materiais e equipamentos daquele instituto necessários à execução das atividades ora transferidas.
Art. 6? Fica desobrigado o inventariante do Instituto Brasileiro do Café, em extinção, dos procedimentos previstos no
parágrafo único do art. I? do Decreto n? 3(2), de 11 de janeiro de
1991.
Art. 7? O inventariante do Instituto Brasileiro do Café,
em extinção, encaminhará, de imediato, à Secretaria Nacional
de Economia, o seu acervo técnico, os instrumentos contratuais
e outros documentos comprobatórios das obrigações e dos créditos vencidos e vincendos de responsabilidade ou de que é credora a referida entidade, em extinção.
Art. 8? Caberá à Secretaria Nacional de Economia adotar
os procedimentos previstos no parágrafo único do art. I? do Deereto n? 3, de 1991.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Marcílío Marques Moreira
(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):210, jan./fev. 1991.
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DECRETO N? 345, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991
Modifica a organização do Ministério
das Relações Exteriores e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, 5?, e 57 da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? O Art. 15 do Anexo I do Decreto n? 99.578111, de 10
de outubro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 15.
.
.
XI - Departamento Econômico, que compreende:
a) Divisão de Politica Comercial;
b) Divisão de Comércio Internacional e Produtos
Avançados;
c) Divisão de Politica Financeira;
d) Divisão de Produtos de Base; e
e) Divisão de Transportes e Comunicaçôes;
XIV - Departamento de Integração Latino-Americana, que compreende:
a) Divisão de Integração Regional; e
b) Divisão do Mercado Comum do Sul;
XV - Divisão Especial de Pesquisas e Estudos
Econômicos;
XVI - Divisão Especial de Avaliação Politica;
XVII - Primeira Comissão Brasileira Demarcadora
de Limites; e
XVIII - Segunda Comissão Brasileira Demarcadora
de Limites».
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3137, set./out. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Art. 2? O Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
do Ministério das Relaçôes Exteriores passa a vigorar na forma
do anexo único ao presente "decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de H191; 170? da Independência e
103?da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

ANEXO ÚNICO
Decreto n:' 345, 20 de novembro de 1991
a) Quadro Demonstrativo dos Cargos
em Comissão do Ministério das Relações Exteriores
Unidade

Gabinete

Cargos/Funções
Numero
1
3

2

Secretaria Relaçóes
com o Congresso

1
2

Secretaria de Imprensa

1
1

Consultoria Juridice

1
1
1

2

Serviço de Contratos
Instituto Rio Branco
Coordenadoria de Ensino
Secretaria
Cerimonial
Divisão de Privilégios
e Imunidades

1
1
1
1
1
2

Denominação
Cargo/Função

Código

Chefe
Coordenador
Executivo
Introdutor
Diplomático
Assessor

101.5

Secretário
Assessor
Secretário
Coordenador Técnico
Assessor
Consultor
Coordenador Executivo
Chefe
Diretor
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe

101.4

101.4

ioi.s
102.3

101.4
101.3
102.2
101.5

101.3
101.2
101.5
102.2
101.4
101.2
101.5
102.2
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Unidade

Cargos/Funções

Número

Denominação
Cargo/Função

Código

Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

1
3

Chefe
Coordenador Executivo

2

Assessor

101.4
101.3
102.2

1
1

Secretário

1
1
1

Chefe
Coordenador Executivo

Divisão de Visitas
Divisão de Protocolo

Secretaria-Geral de
Poltüce Exterior
Gabinete

Secretaria de Iníormeçõo
do Exterior
Departamento das Américas
Divisão da Amêrica
Meridional - I
Divisão da América
Meridional - II
Divisão da Amér-ica
Central e Setentrional
Divisão de Fronteiras

Departamento da Europa
Divisão da Europa-I
Divisão da Europa-H

Departamento da África
Divisão da África-!
Divisão da Áfr-ica-H

Departamento do
Oriente Próximo
Divisão do Oriente
Próximo-I
Divisão do Oriente
Próximo-H

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Assessor

101.4
102.2

Assessor

101.5
101.3
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe

101.4
102.2
101.4
102.2

Assessor

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2
101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.5
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2
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Unidade

Departamento da Asia e
Oceenie
Divisão da Ásia e Oceania-I
Divisão da Ásia e Oceania-Il

Departamento de Organismos
Internacionais
Divisão das Nações Unidas

Cargos/Funções
Número

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.5
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

1
1
1
1
1

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Chefe
Assessor

101.5
101.3
102.2
101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.5
102.2

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Chefe
Assessor

ioi.e
102.2
101.4
102.2
101.5
101.3
102.2
101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2
101.4
102.2

1
1
1
1
1

Chefe
Assessor
Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Chefe
Assessor

1
1
1
1

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.4
102.2
101.4
102.2

Divisão da Organização dos
Estados Americanos

Departamento do Meio
Ambiente

Divisão do Meio Ambiente

Departamento Cultural
Divisão de Difusão Cultural

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Divisão de Cooperação
Intelectual
Divisão de Instituições de
Ensino e Programas Especiais

Departamento Econômico
Divisão de Política Comercial
Divisão de Comércio
Internacional e de Produtos
Avançados
Divisão de Política Financeira

C6digo

1
1
1
1
1
1

Divisão de Organismos
Internacionais Especializados

Divisão do Mar, da Antártida
e do Espaço

Denominação
Cargo/Função

1
1

101.5
101.3
102.2
101.4
102.2
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Unidade

Cargos/Funções

Denominação

Número

Cargo/Função

Divisão de Produtos de Base

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.5
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

1
1
1
1

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.4
102.2

1
1

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.5
102.2

1
1

Chefe
Assessor

101.4
102.2

1
1

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

101.5
101.3
102.2

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.4
102.2
101.4
102.2

Chefe

101.4

Chefe

101.4

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

101.4
101.3
102.2

Chefe

101.4

Divisão de Transportes
e Comunicações

Departamento de Promoção
Comercial
Divisão de Programas de
Promoção Comercial
Divisão de Informação
Comercial

Divisão de Feiras e Turismo
Divisão de Operações de
Promoção Comercial

Departamento de Cooperação
Cíenttíice, Técnica e
Tecnológica
Divisão de Ciência e
Tecnologia
Divisão de Formação e
Treinamento

Departamento de Integreção
Latino-Americana
Divisão do Mercado
Comum do Sul
Divisão de Integração Regional

Divisão Especial de
Pesquisas e Estudos
Econômicos
Divisão Especial de
Avalíação Política
Primeira Comissão Brasileira
Demarcadora de Limites

1
1
2

Segunda Comissão Brasileira
Demarcadora de Limites

Código

101.4

102.2
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Unidade

Secretaria-Geral Executiva
Gabinete

Secretaria Especial de
Ordenamento Funcional

Secretaria de Orçamento
e Finanças

Cargos/Funções

Denominação

Número

Cargo/Função

1
2

Coordenador Executivo
Assessor

101.3
102.2

1
2
2

Chefe
Coordenador Executivo

101.4

Assessor

102.2

1
1

Secretário
Assessor

101.4
102.2

1

Secretário
Assessor

101.4
102.2
101.4
102.2

1

Secretário
Assessor
Secretário

2

Assessor

101.5
102.2

1
1
1
1
1

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Chefe
Assessor

101.5
101,.3
102.2
101.4
102.2

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.4
102.2
101.4
102.2

Chefe
Assessor

101.4
102.2

Chefe

101.2

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

101.5
101.3
102.2

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

101.4
102.2
101.4
102.2

Chefe

101.2

Chefe
Coordenador Executivo

101.5
101.3

2

Secretaria. de Modernização
e Informática.
Secretaria de Recepção e Apoio
Departamento do Serviço
Exterior
Divisão do Pessoal

1
1

Divisão de Pagamentos
do Pessoal
Divisão de Recursos Humanos
Divisão de Assuntos
Previdenciários e Sociais
Serviço de Assistência
Médica e Social
Departamento de
Administração
Divisão de Coordenação
Administrativa dos Postos
no Exterior
Divisão de Serviços Gerais
Serviço de Arquitetura
e Engenharia
Departamento de Comunicação
e Documentação

Código

1
1
1
1

101.3
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Unidade

Cargos/Funções
Número

Denominação
Cargo/Função

Código

Divisão de Comunicações

Chefe

102.2
101.4

Assessor

102.2

Divisão de Arquivo

Chefe

101.4
102.2
101.4
102.2

Assessor

Assessor

Centro de Documentação

Chefe
Assessor

Centro de Processamento
de Dados
Serviço de Malas e Correios
Diplomáticos
Departamento Consular e

Juridico
Divisao Consular
Divisão de Passaportes

Divisão de Imigração
Divisão Jurídica

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Divisão de Atos
Internacionais

Chefe
Assessor

101.4

Chefe

101.2

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor
Chefe

101.5
101.3
102.2
10104
102.2
101.4
102.2
101.4
102.2

Assessor

Chefe
Assessor

Chefe
Assessor
Chefe
Assessor

102.2

10104
102.2

Assessor

101.4
102.2

Chefe
Coordenador Executivo
Assessor

101.4
101.3
102.2

Subsecretaria de
Acompanhamento, A velieçüo,
Orientação e Controle
Financeiro

Subsecretário

101.3

Divisão de Acompanhamento,
Avaliação e Orientação

Diretor

101.2

Diretor
Subsecretário

101.2

Subsecretaria de Auditoria
Divisão de Apoio Técnico

Diretor

101.2

Divisão Operacional

Diretor

101.2

Divisão de Informática

Diretor

101.2

Inspetor

101.4

Chefe

Secretaria-Geral de
Controle
Gabinete

Divisão de Coordenação
e Controle Financeiro

Inspetoria-Geral do Serviço
Exterior

3

101.3
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DECRETO N? 346, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991
Altera
99.659(1),

de

dispositivos do Decreto n?
31 de outubro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição e tendo em
vista o disposto no art. 46 do Decreto-Lei n? 200. de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? As letras c e d do inciso I do art. I? do Decreto n?
99.659, de 31 de outubro de 1990, passam a vigorar com as seguintes alterações:
I -

Quadro de Oficiais Aviadores:

c) Do Posto de Major-Brigadeiro ou Brigadeiro:
Incluir 08 seguintes cargos:
Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do
Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do
Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de
d) Do Posto de Brigadeiro:
Excluir os seguintes cargos:
Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do
Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral do
Chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de

Ar;
Pessoal;
Apoio.

Ar;
Pessoal;
Apoio.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Sócrates da Costa Monteiro
(1) Coleção das Leis. Brasília. 182(5):3355, set.lout. 1990.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1}:3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETO N? 347, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1991
Determina a utilização dos sistemas
Siafi e Siape no âmbito do Poder Executivo
Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ A execução orçamentária. financeira e contábil dos
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que integram os
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será realizada através do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafí), na modalidade total, ressalvadas as entidades de caráter financeiro.
Art. 2? Os órgãos da administração direta e as entidades
da administração indireta cujo pessoal seja regido pelo Regime
Jurídico Único utilizarão, para o cadastro e pagamento de seus
servidores, o Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos (Siape).
Art. 3? As informações orçamentárias, financeiras, contábeis e de pessoal, constantes dos arquivos do Siafi e do Siape,
constituem a base de dados oficial do Poder Executivo, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social e o Ministério da Saúde. bem como 08 demais órgãos
ou entidades cujas peculiaridades exijam o uso de sistemas gerenciais próprios, utilizarão os dados originais dos sistemas de
que trata este artigo que lhes serão remetidos na forma e periodicidade necessárias.
Art. 4? A integração dos órgãos e entidades aos sistemas
referidos neste decreto será efetivada:
I - quanto ao Siafi:
a) até 1? de janeiro de 1992, a execução financeira;
b) até 1? de julho de 1992, as demais operações das entidades da seguridade social;
c] até 1? de janeiro de 1993, os demais órgãos e entidades.
II - quanto ao Siape:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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ai até janeiro de 1992, a folha de pagamento;
b) até janeiro de 1993, o cadastro de pessoal.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades que passarem a integrar os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social terão três
meses, a partir da data de puhlicação da lei orçamentária anual,
para se integrarem ao Siafi.
Art. 5? O Departamento do Tesouro Nacional e a Secretaria da Administração Federal aprovarão os cronogramas individuais dos órgãos e entidades para implantação do Siafi e Siape,
respectivamente.
§ 1? O Departamento do Tesouro Nacional criará grupos
de trabalho específicos para coordenar a integração de cada órgão ou entidade ao Siafi.
§ 2? Os grupos de trabalho a que se refere o parágrafo anterior terão a seguinte composição:
a) um representante do Departamento do Tesouro Nacional,
que o presidirá;
b) um membro da Secretaria de Controle Interno do Ministério ou órgão equivalente nas demais entidades;
c) um membro da administração do órgão ou entidade a ser
integrado ao Siafi.
§ 3? No prazo de quinze dias a contar da publicação deste
decreto, o Departamento do Tesouro Nacional criará o grupo de
trabalho específico para a integração do INSS e para a implementação das adaptações necessárias ao atendimento de suas
especificidades.
.
Art. 6? O Serviço Federal de Processamento de Dados
(Serpro), como entidade mantenedora do Siafi/Siape, é responsável pelo suporte, na área de informática, necessário à operacionalização do disposto neste decreto.
Art. 7? O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento alocará os recursos necessários à implantação das atividades
de que trata este decreto.
Art. 8? Caberá ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e à Secretaria da Administração Federal coordenar.
em suas respectivas áreas, as atividades de integração e adotar
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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as demais medidas necessárias ao cumprimento do disposto
neste decreto.
Art. 9? O dirigente de órgão ou entidade que não cumprir
as determinações constantes deste decreto, nos prazos nele fixados, será responsabilizado civil e administrativamente.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
Alceni Guerra
Marcílío Marques Moreira
Antonio Megri

DECRETO N? 348, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1991
Dispõe sobre as obrigações, de caráter
financeiro, contraídas pelas entidades liquídandas ou em extinção e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 23 da Lei n? 8.029, de 12 de abril de
1990, com a remuneraçi!o·imposta pela Lei n? 8.154, de 28 de dezembro de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento a renegociar as obrigações, de caráter financeiro, vencidas e vincendas, decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, contraídas pelas entidades que venham a
ter suas obrigações, por força de lei, assumidas pela Urrião.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, o
liquidante encaminhará, à Secretaria da Fazenda Nacional, quadro demonstrativo das obrigações vencidas e vincendas, de resCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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ponsabilidade da entidade em liquidação ou em extinção, acompanhado de:
a) originais dos instrumentos contratuais ou outros doeumentos comprobatórios de tais obrigações;
b) declaração expressa reconhecendo a exatidão dos montantes das obrigações;
c) manifestação do conselho fiscal;
d) manifestação da auditoria interna ou, na sua ausência,
da Secretaria de Controle Interno do ministério supervisor,
atestando a regularidade das contratações, notadamente em face
das normas do Decreto-Lei n? 2.300111, de 21 de novembro de
1986, e do regulamento de licitações da entidade líquídanda ou
em extinção.
Art. 2? Caberá à Secretaria da Fazenda Nacional:
I - negociar e estabelecer os termos e condições sob os
quais a União assumirá as obrigações a que se refere o artigo
anterior;
U - indicar o órgão da Administração Pública Federal direta ou indireta que se responsabilizará pela execução do contrato, pela adoção das providências de caráter orçamentário e
pelos registros necessários;
lU - encaminhar à Procuradoria-Geral da Fazenda N acional o respectivo processo administrativo, acompanhado de parecer conclusivo.
Art. 3? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com
base no parecer da Secretaria da Fazenda Nacional, promoverá
a formalização dos instrumentos contratuais pertinentes entre a
União e o credor, com a interveniência da entidade liquidanda
ou em extinção.
§ 1? A formalização dos instrumentos contratuais de que
trata este artigo será previamente autorizada pelo Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, à vista de parecer da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 2~ Dos instrumentos contratuais, constarão, obrigatoriamente, cláusulas:
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out.ldez. 1986.
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a) prescrevendo que a União se torna credora da entidade
Iiquidanda ou em extinção, no montante das obrigações assumidas;
b) indicando o órgão da Administração Pública Federal direta ou indireta que se responsabilizará pela execução do contrato.

Art. 4? O ministro supervisor da entidade Iiquidanda ou
em extinção, por proposta do liquidante e em articulação com o
Ministério da Economia, Fazenda e Planei amento, decidirá sobre a suspensão ou rescisão dos contratos cuja execução deve
ser sobrestada ou interrompida em definitivo.
Parágrafo único. Decidida a suspensão ou rescisão dos
contratos de que trata este artigo, caberá à Secretaria da Fazenda Nacional adotar as providências previstas no art. 2?
Art. 5? Aplicam-se as disposições deste decreto aos processos de assunção de obrigações de caráter financeiro pela
União cujos instrumentos contratuais não tenham sido firmados
até a data de sua publicação.
Parágrafo único. Os processos que estejam sendo examinados em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, e que se enquadrem neste artigo, deverão ser encaminhados
à Secretaria da Fazenda Nacional para as providências previstas no art. 2?
Art. 6? Revogam-se os Decretos n? 99.680(2), de 8 de novembro de 1990, e n? 3(3), de 11 de janeiro de 1991.
Art. 7?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasilia, 21 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Mareilio Marques Moreira
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.2):391l. nov./dez. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):210, jan./fev. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.zdee. 1991.
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DECRETO N? 349, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1991
Altera o Decreto n? 5(1), de 14 de janeiro
de 1991, que dispõe sobre o Programa de
Alimentação do Trabalhador.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1? O § 2? do artigo I? do Decreto n? 5, de 14 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
«§ 2? A dedução do Imposto de Renda estará limitada
a 5% (cinco por cento) do imposto devido em cada
exercício, podendo o eventual excesso ser transferido para
dedução nos 2 (dois) exercícios subseqüentes."

Art. 2? Ficam acrescidos dois parágrafos ao artigo 2? do
Decreto n? 5, de 14 de janeiro de 1991, com a seguinte redação:
«Art. 2?
§ 1? A participação do trabalhador fica limitada a
20% (vinte por cento) do custo direto da refeição.
§ 2? A quantificação do custo direto da refeição farse-á conforme o período de execução do programa aprovado pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, limitado ao máximo de 12 (doze) meses."

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

Brasília, 21 de novembro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Antonio Magri
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):214, jan.!fev. 1991.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETO N? 350, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1991
Promulga o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do
Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai (Tratado
Mercosul).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Tratado para a Constituição de um
Mercado Comum entre a República da Argentina, a República'
Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República
Oriental do Uruguai foi concluído em Assunção, em 26 de março
de 1991;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o referido
trátado por meio do Decreto Legislativo n? 197, de 25 de setembro de 1991;
Considerando que a Carta de Ratificação do Tratado, ora
promulgado, foi depositada pelo Brasil em 30 de outubro de
1991;
Considerando que o Tratado para a Constituição de um
Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República
Oriental do Uruguai (Tratado Mercosul) entrará em vigor internacional, e para o Brasil, em 29 de novembro de 1991, na forma
de seu artigo 19,
DECRETA:
Art. I? O Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República da Argentina, a República Federativa
do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do
Uruguai (Tratado Mercosul), apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6,

e.z,

pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

22.11.1991, págs. 26443/26448.

DECRETO N? 351, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1991
Revoga o art. 78 do Regulamento Disciplinar do Exército (R-4), aprovado pelo Decreto n:' 90.608(1), de 4 de dezembro de 1984.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica revogado o art. 78 do Regulamento Disciplinar do Exército (R-4), aprovado pelo Decreto n? 90.608, de 4 de
dezembro de 1984.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tínoco Ríbeiro Gomes
DECRETO N? 352, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991
Fixa a loteção dos Adidos e Adjuntos
de Adidos Militares junto às representeçaee
diplomáticas no exterior, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o Decreto-Lei n? 9.825, de 10 de setembro de 1946, alterado
pela Lei n? 437, de 16 de outubro de 1948,
(1)

Coleção das Leis. Brasília, (8):410, out./dez. 1984.

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? O Brasil manterá, junto à sua representação diplomática nos países abaixo enunciados, militares de suas Forças
Armadas como Adidos e Adjuntos de Adidos Militares, credenciados de acordo com a seguinte discriminação:
I - Argentina, Chile, França, Inglaterra, Itália, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela - um oficial superior da Marinha, Uln do Exército e um da Aeronáutica, respectivamente, como Adido Naval, Adido do Exército e Adido Aeronáutico;
II - Estados Unidos da América - um Oficial-General
da Marinha, um do Exército e um da Aeronáutica, do posto de
Contra-Almirante ou equivalente, respectivamente, como Adido
Naval, Adido do Exército e Adido Aeronáutico;
III - Equador - um oficial superior do Exército, como
Adido Naval e do Exército, bem como um oficial superior da
Aeronáutica, como Adido Aeronáutico;
IV - Portugal - um oficial superior da Marinha, como
Adido Naval, e um oficial superior do Exército ou da Aeronáutica, em sistema de rodízio, como Adido do Exército e Aeronáutico;
V - Colômbia, Irã, Israel e México - um oficial superior do Exército, como Adido das Forças Armadas;
VI - Espanha e Japão - um oficial superior da Marinha, como Adido das Forças Armadas;
VII - República Federal da Alemanha - um oficial superior da Marinha, como Adido Naval, e um oficial superior do
Exército, como Adido do Exército e Aeronáutico;
VIII - República Popular da China - um oficial superior
da Marinha ou do Exército ou da Aeronáutica, do Posto de
Capitão-de-Mar-e-Guerra ou equivalente, em sistema de rodízio,
como Adido das Forças Armadas;
IX - Egito, Guiana e Suriname - um oficial superior do
Exército, como Adido Naval e do Exército;
X - Bolívia - um oficial superior do Exército, como
Adido do Exército, e um oficial superior da Aeronáutica, como
Adido Naval e Aeronáutico.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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§ I? Os Adidos Naval, do Exército e Aeronáutico, nos Estados Unidos da América, ficam também credenciados junto ao
Governo do Canadá, e disporão, cada um, de dois Adjuntos, oficiais superiores, sendo que um deles acumulará o cargo de Chefe da Comissão que sua respectiva Força Armada mantém em
Washington.
§ 2? Os Adidos Naval e Aeronáutico, na Inglaterra, ficam
também credenciados junto aos Governos da Suécia e da Noruega.
§ 3? O Adido das Forças Armadas, no Japão, fica também
credenciado junto ao Governo da República da Coréia.
§ 4? O Adido Naval, na República Federal da Alemanha,
fica também credenciado junto ao Governo da Holanda.
§ 5? O Adido do Exército, na França, fica também credenciado junto ao Governo da Bélgica.
§ 6? O Adido Aeronáutico, credenciado no Peru, acumulará as funções de chefe do posto do Correio Aéreo Nacional existente naquele pais.
§ 7? O Adido das Forças Armadas, na República Popular
da China, disporá de um Adjunto, de uma das três forças singulares, em sistema de rodizio, do posto de Capitão-de-Fragata ou
equivalente.
§ 8? As alterações ocorridas, nos incisos I, V, IX e X, serão efetuadas nas datas de término da comissão dos atuais Adidos Militares.

Art. 2? Os cargos de Adjuntos de Adido Militar, não previstos neste decreto, serão preenchidos de conformidade com legislação específica.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se os Decretos n?s:
75.911(l), de 26 de junho de 1975;
77.115(2), de 5 de fevereiro de 1976;
(1)

Coleção das Leis. (4):317, abr./jun. 1975.

(2) Coleção das Leis. (2):224, jan.lmar. 1976.
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80.722 131,
81.636141,
84.088(51,
84.993 161,
85.523171,

de 10 de novembro de 1977;
de 8 de maio de 1978;
de 16 de outubro de 1979;
de 5 de agosto de 1980;
de 16 de dezembro de 1980;
86.780(81, de 23 de dezembro de 1981;
86.883 (9 ), de 28 de janeiro de 1982;
86.899 1101, de 4 de fevereiro de 1982;
86.914 1111, de 15 de fevereiro de 1982;
86.959 1121, de 25 de fevereiro de 1982;
88.3131131, de 18 de maio de 1983;
88.370 1141, de 7 de junho de 1983;
94.046 (15) , de 23 de fevereiro de 1987;
98 1161, de 16 de abril de 1991;
1381171, de 27 de maio de 1991.
Brasília, 25 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(3) Coleção das Leis. (8, t.2):351, out./dez. 1977.
(4) Coleção das Leis. (4):349, abr./jun. 1978.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Coleção das Leis.
Coleção das Leis.
Coleção das Leis.
Coleção das Leis.
Coleção das Leis.
(lO) Ibidem, pág , 93.
(111 Ib. Pég. 108.

(8):38, out./dez. 1979.
(6):150. jul./set. 1980.

(8):306, out.ldez. 1980.
(8):453, out./dez. 1981.
(2):76, jan./mar. 1982.

1121 Ib. Pág. 177.
(13) Coleção
(14) Ibidem.
(15) Coleção
(16) Coleção

das Leis. (4):102, abr./jun. 1983.
pág. 169.

das Leis. (2):268, jan./mar. 1987.
das Leis. 183(2):743, mar./abr. 1991.

(17) Coleção das Leis. 183(3):1264, maio/jun. 1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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DECRETO N? 353, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1991
Promulga o Acordo para o Funcionamento do Escritório de Ârea, entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
Repartição Sanitária Pen-Americene.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e a Repartição Sanitária Pau-Americana assinaram, em
20 de janeiro de 1983, em Brasília, o Acordo para o Funcionamento do Escritório de Área;
Considerando que o Congresso Nacionai aprovou o referido
acordo por meio do Decreto Legislativo n? 108, de 5 de dezembro de 1983;
Considerando que o referido acordo entrou em vigor em 13
de março de 1984, na forma de seu artigo XII.

DECRETA:
Art. I? O Acordo para o Funcionamento do Escritório de
Área, entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
Repartição Sanitária Pan-Americana, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Eduardo Moreira Hosannah

o anexo está publicado no DO

de 3.12.1991, págs. 27569/27570.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I) :3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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DECRETO N? 354, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1991
Promulga a Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo &4, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Coréia assinaram, em 7 de '
março de 1989, em Seul, a Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a referida
convenção por meio de Decreto Legislativo n? 205, de 7 de outubro de 1991;
Considerando que a convenção entrou em vigor em 21 de
novembro de 1991, por troca dos instrumentos de ratificação, na
forma de seu artigo 28, inciso 2.
DECRETA:
Art. I? A Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Coréia, apensa por cópia ao presente
decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela
se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Eduardo Moreira Hosannah

o anexo está publicado no DO

de 3.12.1991, págs. 27570/27574.
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DECRETO N? 355, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1991
Promulga a Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre
a Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
dos Países Baixos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos assinaram, em 8
de março de 1990, em Brasília, a Convenção Destinada a Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Imposto sobre a Renda;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a referida
convenção por meio do Decreto Legislativo n? 60, de 17 de dezembro de 1990;
Considerando que a convenção entrou em vigor em 20 de
novembro de 1991, por troca de instrumentos de ratificação, na
forma de seu Artigo 28, inciso lI.
DECRETA:
Art. 1? A Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a
Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino dos Países Baixos, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como
nela se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
IT AMAR FRANCO
Eduardo Moreíra Hosannah

o anexo está publicado no DO de

3.12.1991, págs. 27575/27579.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.vdez. 1991.
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DECRETO N? 356, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1991
Aprova o Regulamento da Organização
e do Custeio da Seguridade Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e de acordo
com as Leis ri? 8.212, de 24 de julho de 1991, e n? 8.218, de 29 de
agosto de 1991.
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social, que acompanha este decreto, com
seu anexo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Antonio Magri
REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E
DO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL
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l'
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4?
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10 a 13
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REGULAMENTO DA ORGANIZAÇAO E DO CUSTEIO
DA SEGURIDADE SOCIAL
PARTE I
Da Organização da Seguridade Social
TÍTULO I
Dos Princípios e Diretrizes

CAPÍTULO I
Introdução
Art. I? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade da cobertura e do atendimento;
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais;
c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
d) irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) eqüidade na forma de participação no custeio;
f) diversidade da base de financiamento;
g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
CAPÍTULO II
Da Saúde
Art. 2? A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso uniCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.
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versal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância
pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e
diretrizes:
a) acesso universal e igualitário;
b) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único;
c) descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;
d) atendimento integral, com prioridade para as atividades.
preventivas;
e) participação da comunidade na gestão, fiscalização e
acompanhamento das ações e serviços de saúde;
1) participação da iniciativa privada na assistência à saúde,
obedecidos os preceitos constitucionais.

CAPÍTULO III
Da Previdência Social
Art. 3? A Previdência Social tem por fim assegurar aos
seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição;
b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do
salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo;
c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-decontribuição, atualizados monetariamente;
d) preservação do valor real dos benefícios;
e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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CAPiTULO IV
Da Assistência Social
Art. 4? A Assistência Social é a política social que prevê o
atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção
à família à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e
à pessoa 'portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social.
Parágrafo único. A organização da Assistência Social obedecerá às seguintes diretrizes:
a) descentralização político-administrativa;
b) participação da população na formulação e controle das
ações em todos os níveis.
TiTULO II
Da Organização da Seguridade Social
Art..5? As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e
Assistência Social, conforme o disposto no Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema
Nacional de Seguridade Social.
Parágrafo único. As áreas· de que trata este artigo
organizar-se-ão em conselhos setoriais, com representantes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da
sociedade civil.
Art. 6? O Conselho Nacional da Seguridade Social, órgão
superior de deliberação colegiada, com a participação da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de representantes da sociedade civil, compõe-se de 15 (quinze) membros e
respectivos suplentes, nomeados pelo Presidente da República,
sendo:
I - 4 (quatro) representantes do Governo Federal, sendo
1 (um) da área de Saúde, 1 (um) da área de Previdência Social, 1
(um) da área de Assistência Social e 1 (um) da área econômica;
II - 1 (um) representante dos governos estaduais e 1 (um)
das prefeituras municipais;
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III - 6 (seis) representantes da sociedade civil, sendo 3
(três) trabalhadores, dos quais pelo menos 1 (um) aposentado, e
3 (três) empresários;
IV - 3 (três) representantes dos conselhos setoriais, sendo 1
(um) de cada área da Seguridade Social, conforme disposto no
Regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social.
§ I? O conselho é presidido por um de seus integrantes,
eleito entre seus membros, com mandato de 1 (um) ano, vedada
a reeleição.
§ 2? O conselho disporá de uma secretaria-executiva, cujas
atribuições serão definidas no regimento interno, que se articulará com os conselhos setoriais referidos no parágrafo único,
do art. 5?
§ 3? Os representantes dos trabalhadores, dos empresários
e respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais
e confederações nacionais e terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 4? O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, por convocação de seu presidente ou, extraordinariamente,
mediante convocação de seu presidente ou de 1/3 (um terço) de
seus membros, observado, em ambos os casos, o prazo de até 7
(sete) dias para a realização da reunião.
§ 5? As reuniões do conselho serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida para
deliberação a maioria simples dos votos.
§ 6? Perderá o lugar no conselho o membro que não comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, no ano, salvo se a ausência ocorrer por motivo de força
maior, justificada por escrito ao conselho, na forma estabelecida pelo regimento interno.
§ 7? Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior,
a vaga resultante será preenchida, no prazo de 30 (trinta) dias,
por indicação da entidade representada pelo membro excluído,
devendo o suplente exercer interinamente a representação neste
período.
§ 8~ As despesas porventura exigidas para comparecimento às reuniões do conselho constituirão ônus das respectivas entidades representadas.
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§ 9~ As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores, decorrentes da sua participação no conselho, serão
abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
Art. 7~ Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social:
I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observado o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da
comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados;
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e social dos recursos e o desempenho dos programas realizados, exigindo prestação de contas;
In - apreciar e aprovar 08 termos dos convênios firmados entre a Seguridade Social e a rede bancária para a prestação de serviços;
IV - aprovar e submeter ao Presidente da República os
programas anuais e plurianuais da Seguridade Social;
V - aprovar e submeter ao órgão central do Sistema de
Planejamento Federal e de Orçamentos a proposta orçamentária
anual da Seguridade Social;
VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposição periódica dos valores dos benefícios e dos salários-decontribuição, a fim de garantir. de forma permanente, a preservação de seus valores reais;
VII - zelar pelo fiel cumprimento do disposto na Lei n~
8.212 111, de 24 de julho de 1991, e em toda legislação pertinente à
Seguridade Social, assim como pelo cumprimento de suas próprias deliberações;
VIII - divulgar, pelo Diário Oficial da União, todas as
suas deliberações;
IX - elaborar seu regimento interno.
Art. 8? As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais
da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada

(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1445, [ul.Zago. 1991.
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por 3 (três) representantes, sendo 1 (um) da área de Saúde, 1
(um) da área de Previdência Social e 1 (um) da área de Assistência Social.
Art. 9? Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social indicar cidadão de notório conhecimento na área para exercer a função de Ouvidor-Geral da Seguridade Social, cujo mandato é de 2 (dois) anos, vedada sua recondução.
Parágrafo único. A indicação referida no caput será submetida à aprovação do Congresso Nacional.
TÍTULO III
Do Contribuinte da Seguridade Social
CAPÍTULO I
Do Segurado da Previdência Social
Art. 10. São segurados obrigatórios da Previdência Social
as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
em caráter não eventual a empresa, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, por prazo não superior a três meses, prorrogável, presta
serviço para atender a necessidade transitória de substituição
de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário
de serviço de outras empresas, na forma da legislação própria;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência
de empresa nacional no exterior;
d) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada
no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa
brasileira de capital nacional;
el aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática
ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a
elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.

3345

excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil
e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país
da respectiva missão diplomática ou repartição consular;
f) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior,
em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o
Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na.forma da legislação vigente no país do
domicílio;
g) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa
em desacordo com os termos da Lei n? 6.494(2), de 7 de dezembro de 1977;

II - como empregado doméstico - aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos;
III - corno empresário:
ai o titular de firma individual urbana ou rural;
b) o diretor não empregado;
c) o membro de Conselho de Administração, na sociedade
anônima;
d) todos os sócios, na sociedade em nome coletivo;
e) o sócio cotista que participa da gestão ou que recebe remuneração decorrente de seu trabalho, na sociedade por cotas
de responsabilidade limitada, urbana ou rural;
f) todos os sócios, na sociedade de capital e indústria;
g) o associado eleito para cargo de direção, observada a legislação pertinente, na sociedade cooperativa;
IV - como trabalhador autônomo:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de
emprego;
b) aquele que exerce, por conta própria, atividade econômica remunerada de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
c) são trabalhadores autônomos, dentre outros:
(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):279, out./dez. 1977.
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1. o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce atividade profissional sem vínculo
empregatício, quando proprietário. co-proprietário ou promitente-comprador de um só veículo;
2. aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime
de colaboração, nos termos da Lei n? 6.094(3), de 30 de agosto de
1974;
3. aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de
porta em porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei
n? 6.586(4), de 6 de novembro de 1978;
4. o trabalhador associado a cooperativa de trabalho que,
nessa situação. presta serviço a terceiros;
5. o membro de conselho fiscal de sociedade por ações;
6. aquele que presta serviço de natureza não contínua a
pessoa ou família, no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos;
7. o titular de serventia da justiça, não remunerado pelos
cofres públicos, enquanto não filiado a sistema próprio de previdência social;
8. aquele que, na condição de feirante-comerciante, compra para revenda produtos hortifrutigranieíros ou assemelha-

dos;
9. o incorporador de que trata o art. 29 da Lei n? 4.591(51,
de 16 de dezembro de 1964, e o construtor de obra de construção
civil;
V - como equiparado a trabalhador autônomo, além de
outros casos previstos em legislação específica:
a) aquele que, proprietário ou não, explora atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais, em caráter permanente ou temporário. diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizado a qualquer título,
ainda que de forma não contínua;
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):72, jul.lset. 1974.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):61, out.ldez. 1978.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (7):472, out.ldez. 1964.
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b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto
de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se. filiado obrigatoriamente à
Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de
inativo;
c) o empregado de orgauismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando amparado
por sistema próprio de previdência social;
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo.
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando amparado
por sistema de previdência social do país do domicílio;
e) o médico-residente de que trata a Lei n? 6.9321 61, de 7 de
julho de 1981, com as alterações introduzidas pela Lei n?
8.1381 71, de 28 de dezembro de 1990;
VI - como trabalhador avulso - aquele que. sindicalizado Ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, sem
vínculo empregatício, a diversas empresas, com intermediação
obrigatória do sindicato da categoria, assim considerados:
a) o estivador, inclusive o trabalhador de estiva em carvão
e minério;
b) o trabalhador em alvarenga;
c) o conferente de carga e descarga;
d) o consertador de carga e descarga;
e) o vigia portuário;
f) o amarrador de embarcação;
g) o trabalhador em serviço de bloco;
h) o trabalhador de capatazia;
i) o arrumador;
j) o ensacador de café, cacau, sal e similares;
1) o trabalhador da indústria de extração de sal;
m) o carregador de bagagem em porto;
(6) Coleção das Leis. Brasília, (5):41, jul./set. 1981.
(7) Coleçeo das Leis. Brasília, 182(6, t.l):3579, nov./dez._1990.
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nl o prático de barra em portos;
o) o guindasteiro;
p I o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadoria;
q) outros assim classificados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social (MTPS).
VII - como segurado especial - o produtor, o parceiro, o
meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal, e seus assemelhados, bem como seus respectivos cônjuges
ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a
eles equiparados, desde que trabalhem comprovadamente com o
grupo familiar respectivo e que exerçam essas atividades nas
seguintes condições:
a) individualmente ou em regime de economia familiar;
b) com ou sem auxílio eventual de terceiros.
§ I? Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção, mantendo as características inerentes à relação de emprego.
§ 2? Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa.
§ 3? Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável
à própria subsistência e é exercida em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregado.
§ 4? Entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é
prestado ocasionalmente em condições de mútua colaboração,
não existindo subordinação nem remuneração.
Art. 11. Aquele que exerce, concomitantemente, mais de
uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma
dessas atividades.
Art. 12. O servidor civil ou militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de Previdência Social de que trata este regulamento, desde que esteja sujeito a
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sistema próprio de previdência social, de conformidade com os
arts. 39 e 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Caso o servidor venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime
Geral de Previdência Social, torna-se-á segurado obrigatório em
relação a essas atividades.

Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze)
anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição na forma do art. 23, desde que não
esteja exercendo atividade que o enquadre no art. 10 ou 12.
Parágrafo único. Podem filiar-se facultativamente, entre
outros:
a) a dona-de-casa;
bl o síndico de condomínio;
c) o estudante;
d) aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social.
CAPÍTULO II
Da Empresa e do Empregador Doméstico
Art. 14.

Consideram-se:

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, assim como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - aquele que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Conaideram-se empresa, para os efeitos
deste regulamento:
a) o trabalhador autônomo e equiparado, em relação a segurado que lhe presta serviço;
b) a cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular
de carreira estrangeiras.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3350

PARTE II
Do Custeio da Seguridade Social
TÍTULO I
Do Financiamento da Seguridade Social
CAPÍTULO I
Introdução
Art. 15. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais.
Art. 16. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade
Social é composto de receitas provenientes:
I
da União;
II - das contribuições sociais;
III - de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga
ou creditada aos segurados a seu serviço;
bl as dos empregadores domésticos, incidentes sobre o
salário-de-contribuição dos empregados domésticos a seu serviço;

c) as dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário-decontribuição;
di as das empresas, incidentes sobre o faturamento e o lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósti-

cos.
CAPÍTULO II
Da Contribuição da União
Art. 17. A contribuição da União é constituída de recursos
adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na lei
orçamentária anual.
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Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de
eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social,
quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação
continuada da Previdência Social, na forma da lei orçamentária
anual.
Art. 18. Para pagamento dos Encargos Previdenciários da
União (EPU) poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea d do parágrafo único do art. 16, observados os seguintes percentuais, incidentes sobre o total desses encargos:
I
II
III
IV

até
até
até
até

55%
45%
30%
10%

(cinqüenta e cinco por cento), em 1992;
(quarenta e cinco por cento), em 1993;
(trinta por cento), em 1994;
(dez por cento), a partir de 1995.

Art. 19. Os recursos da Seguridade Social referidos nas
alíneas a, b, c e d do parágrafo único do art. 16 poderão contribuir, a partir do exercicio de 1992, para o financiamento das
despesas com pessoal e administração geral apenas do Instituto
N acionai do Seguro Social (INSS), do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inampsl, da Fundação
Legião Brasileira de Assistência (LBA) e da Fundação Centro
Brasileira para Infância e Adolescência.
Art. 20. Os recursos destinados à execuçâo do Orçamento
da Seguridade Social serão repassados pelo Tesouro Nacional
aos respectivos órgãos e unidades gestoras nos mesmos prazos
legais determinados para a distribuição dos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.
Parágrafo único. Decorridos os prazos referidos no caput,
as dotações a serem repassadas sujeítar-se-ão a atualização monetária segundo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos tributos da União.

Art. 21. Os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas neste regulamento ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser
utilizados para atender às ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.
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CAPÍTULO UI
Da Contribuição do Segurado
Seção I

Da contribuição dos segurados empregado,
empregado doméstico e trabalhador avulso
Art. 22. A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico, e do trabalhador avulso é calculada mediante a
aplicação da correspondente alíquota, de forma não cumulativa,
sobre o seu salário de contribuição mensal, observado o disposto no art. 37, de acordo Com a seguinte tabela:
Salário-de-Contribuição
Aliquota
(Cr$)
(%)
Até 51.000,00
8,0
de 51.000,00 a 85.000,00
9,0
de 85.000,00 a 170.000,00
10,0
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir de I? de agosto de 1991, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Seção II

Da contribuição dos segurados empresário,
facultativo e trabalhador autônomo
Art. 23. A aliquota de contribuição dos segurados empresãrio, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados, aplicada sobre o respectivo salário-de-contribuição definido no inciso
UI do art. 37, é de:
I - 10% (dez por cento) para o salário-de-contribuição de
valor igualou inferior a Cr$51.000,OO (cinqüenta e um mil cruzeiros);
II - 20% (vinte por cento) para os demais salários-decontribuição, observado o limite estabelecido no § 5? do art. 37.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-ccntribuição serão reajustados, a partir de I? de agosto de 1991, na mesma époCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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ca e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.

Seção IrI

Da contribuição do segurado especial
Art. 24. Contribui com 3% (três por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção o segurado
especial referido no inciso VII do art. 10.
§ I? O segurado especial de que trata este artigo, além da
contribuição referida no ceput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 23, na condição de contribuinte individual.
§ 2? Para os efeitos deste artigo, considera-se receita bruta o valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, assim entendida a operação de venda ou consignação.
§ 3? Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os
produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em estado naturalou submetidos a processos de beneficiamento Ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem,
fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os
subprodutos e os resíduos obtidos através desses processos.
§ 4? O adquirente, consignatário ou cooperativa ficam
sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações de que trata este artigo.
§ 5? O adquirente, consignatário ou cooperativa devem
exigir, do vendedor ou consignante da produção, quando da realização da operação prevista no § 2?, comprovação de sua inscrição, no Cadastro Geral de Contribuinte (CGC) do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, se pessoa jurídica, ou de
sua inscrição no INSS como segurado especial ou como equiparado a trabalhador autônomo, se pessoa física, observado o disposto no art. 15 do Regulamento dos Benefícios da Previdência
Social e nas normas fixadas pelo INSS.
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§ 6? O adquirente, consignatário ou cooperativa são responsáveis pelo recolhimento da contribuição de que trata este
artigo, independentemente do disposto no § 4?, caso não mantenham à disposição da fiscalização os documentos comprobatórios da obrigação prevista no § 5?

CAPÍTULO IV
Das Contribuições da Empresa
e do Empregador Doméstico
Seção I

Das contribuições da empresa
Art. 25. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, é de 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores
avulsos, autônomos e equiparados que lhe prestem serviços,
além do disposto nos arts. 26 e 28.
§ I? São consideradas remuneração as importâncias recebidas pelo segurado a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9? do
art. 37 e o lucro distribuído ao segurado empresário, observados
os termos da alínea b do § 5? deste artigo.
§ 2? Integra a remuneração a bolsa de estudo paga ou
creditada ao médico-residente, observado, no que couber, o art.
4? da Lei n? 6.932, de 7 de julho de 1981, com a redação dada pelo art. I? da Lei n? n? 8.138, de 28 de dezembro de 1990.
§ 3? No caso de empresa dispensada de escrituração contábil, na forma do § 8? do art. 47, e não havendo comprovação
dos valores pagos ou creditados ao segurado empresário, a contribuição mínima da empresa referente a esse segurado será de
20% (vinte por cento) sobre o seu salário-base, observado o disposto no art. 38.
§ 4? A remuneração paga ou creditada a transportador autônomo pelo frete, carreto ou transporte de passageiros realizado por sua conta própria corresponderá ao valor resultante da
aplicação de percentual estabelecido pelo MTPS sobre o valor
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bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros, para determinação do valor mínimo da remuneração.
§ 5? No caso de sociedade civil de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente a segurado
empresário, observado o disposto no art. 47 e legislação específica, será de 20% (vinte por cento) sobre:
a) a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho à empresa, de acordo com sua escrituração
contábil; ou
b) os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda
que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando
não houver discriminação entre a remuneração decorrente do
trabalho e a proveniente do capital social;
§ 6? No caso de banco comercial, banco de investimento,
banco de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, inclusive associação de poupança e empréstimo, sociedade
corretora, distribuidora de títulos e valores mobiliários, inclusive bolsa de mercadorias e de valores, empresa de arrendamento
mercantil, cooperativa de crédito, empresa de seguros privados
e de capitalização, agente autônomo de seguros privados e de
crédito e entidade de previdência privada, aberta e fechada,
além das contribuições referidas neste artigo e nos arts. 26 e 28,
é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) sobre a base de cálculo definida no caput.
Art. 26. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho, corresponde à aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos, e médicos-residentes:
I - 1 % (um por cento) para a empresa em cuja atividade
preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
leve;
II - 2% (dois por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio;
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IH - 3% (três por cento] para a empresa em cuja atividade
preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
grave.
§ I? Considera-se preponderante a atividade econômica
autônoma que ocupa o maior número de segurados empregados
e trabalhadores avulsos na empresa ou estabelecimento a ela
equiparado.
§ 2? Estabelecimento equiparado para os fins deste artigo
é aquele que depende de outro, o principal, a matriz, possuindo,
todavia, CGC próprio do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento e onde são exercidas atividades econômicas autõnomas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos da
empresa centralizadora.
§ 3? As atividades econômicas preponderantes das empresas e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco - Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT), anexa a este regulamento.
§ 4? O enquadramento da empresa no grau de risco é de
sua própria responsabilidade e será feito mensalmente, cabendo
ao INSS rever o enquadramento a qualquer tempo.
§ 5? Verificado erro no auto-enquadramento, o INSS, além
de aplicar as cominações previstas neste regulamento, adotará
as medidas necessárias a sua correção, procedendo ao levantamento dos valores recolhidos a menor ou orientando o responsável na hipótese de recolhimento indevido, conforme o caso.
Art. 27. O MTPS deverá revisar, trienalmente, com base
em estatísticas de acidentes do trabalho e em relatórios de inspeção, o enquadramento das empresas de que trata o art. 26, visando estimular investimentos em prevenção de acidentes do
trabalho.
Parágrafo único. O MTPS adotará imediatamente, por intermédio de comissão constituída no âmbito da Secretaria N acionai de Previdência Social e Complementar (SNPSC) e da Secretaria Nacional do Trabalho (SNT), as providências necessárias à implementação de sistema de controle e acompanhamento
de acidentes do trabalho, a partir da comunicação prevista no
art. 142 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social
(RBPS).
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Art. 28. As contribuições a cargo da empresa, provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social,
além do disposto nos arts. 25 e 26, são calculadas mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no § I? do art. I? do Decreto-Lei n?
1.940 1sl, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo art. 22
do Decreto-Lei n? 2.397 191, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores;
.
II - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do períodobase, antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado na
forma do art. 2? da Lei n? 8.034 11 de 12 de abril de 1990.
§ I? No caso das instituições citadas no § 6? do art. 25, a
alíquota da contribuição prevista no inciso II será de 15%
(quinze por cento}.
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de
que tratam a alínea a do inciso V e o inciso VII do art. 10.
Art. 29. As entidades desportivas, inclusive clubes de futebol profissional e aquelas equiparadas na forma da Lei n:'
5.939 1111, de 19 de novembro de 1973, também contribuem na forma dos arts. 25, 26 e 28, a partir da competência novembro de
1991.
Seção II

°,

Da isenção de contribuições
Art. 30. Fica isenta das contribuições de que tratam os
arts. 25, 26 e 28 a entidade beneficente de assistência social que
atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal;
II - seja reconhecida como de utilidade pública pelo
respectivo estado ou Distrito Federal ou município onde se encontre a sede da entidade;
(8) Coleção das Leis. Brasília, (3):7, abr.Ziun. 1982.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (7):68, out.ldez. 1987.
(10) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):803, mar./abr. 1990.
(U) Coleção das Leis, Brasília, (7):66, out.ldez. 1973.
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UI - seja portadora do certificado ou do registro de entidade de fins filantrópicos fornecido pelo Conselho Nacional do
Serviço Social, renovado a cada três anos;
IV - promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou
pessoas carentes;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho Nacional de
Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades;
VI - aplique suas rendas e recursos integralmente no
território nacional. na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais e não distribua lucros, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio. sob nenhuma forma ou pretexto;
VU - mantenha livro diário com escrituração contábil de
suas receitas e despesas. de acordo com a legislação específica;
VIII - não percebam remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes.
§ 1? A isenção das contribuições é extensiva às dependências, estabelecimentos e obras de construção civil da entidade
beneficente, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.
§ 2? A isenção não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que
esteja no exercício do direito à isenção, exceto no caso de que
trata o § 11.
§ 3? Ressalvado o direito adquirido, a isenção será requerida ao INSS na forma do art. 31.
§ 4? O INSS verificará, periodicamente, se a entidade beneficente continua atendendo aos requisitos de que trata este
artigo.
§ 5? O Conselho Nacional do Serviço Social encaminhará
trimestralmente ao INSS a relação das entidades que não renovaram o registro na forma do incíso lU.
§ 6? A entidade filantrópica que em 24 de julho de 1991 gozava da isenção de que trata este artigo, estará a partir de 25 de
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julho de 1991, sujeita ao cumprimento das exigências referidas
nos incisos I a VIII para manter a isenção, que poderá ser cancelada, a qualquer tempo, caso o INSS venha a verificar a falta
de qualquer delas, ainda que isoladamente.
§ 7? O disposto no inciso II somente será exigido da entidade beneficiada pela isenção em 24 de julho de 1991, na forma
do Decreto-Lei n:' 1.5721121, de I? de setembro de 1977, quando
da renovação do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos.
§ 8? Perderá direito à isenção a entidade que não atender
aos requisitivos previstos neste artigo, a partir da data em que
deixar de atendê-los.
§ 9? O INSS comunicará ao Ministério da Justiça e ao
Conselho Nacional do Serviço Social o cancelamento de que trata o parágrafo anterior, observado o disposto no § 2? do art. 33.
§ 10. Para os fins previstos neste artigo, todas as entidades registradas no Conselho Nacional do Serviço Social até 24
de julho de 1991 deverão renovar seu certificado ou registro até
25 de julho de 1994, conforme o inciso HI.
§ 11. O disposto nos §§ 6? e 7? aplica-se à empresa ou entidade mantida por outra que, em 24 de julho de 1991, estava no
exercício do direito à isenção, desde que esse direito fosse a ela
extensivo.

Art. 31. A entidade deve requerer a isenção ao órgão local
do INSS, juntando ao pedido as cópias conferidas e autenticadas pelo servidor encarregado da instrução, à vista dos respectivos originais dos seguintes documentos:
I - decretos declaratórios de entidade de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
H - Certificado ou Certidão de Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, expedido pelo Conselho Nacional do Serviço
Social;
IH - estatuto com a respectiva certidão de registro em
cartório;

(12) Coleção das Leis. Brasília, (5):13, jul./set. 1977.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3360
IV - ata de eleição ou nomeação da diretoria em
exercício, registrada em cartório;
V - comprovante de entrega dos seguintes documentos
relativos aos três exercícios anteriores ao do requerimento:
a) relatório circunstanciado de suas atividades ao Conselho
Nacional da Seguridade Social, ao Ministério da Justiça e ao
Conselho Nacional do Serviço Social, autenticados pelos referidos órgãos;
b) declaração de isenção do imposto de renda de pessoa
jurídica relativa aos três exercícios anteriores, fornecida pelo
setor competente do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
VI - relação nominal de todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil;
VII - documento firmado por pelo menos 2 (dois) dirigentes, com firma reconhecida, declarando, sob pena de responsabilidade:
a) natureza e finalidade da atividade assistencial promovida pela requerente;
b) que não percebem remuneração, vantagens ou benefícios,
por qualquer forma ou título, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes;
c) aplicar a instituição integralmente no território nacional
as suas rendas, receitas. inclusive o eventual resultado operacionaI, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
§ I? O INSS apreciará o pedido no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data do protocolo, findos os quais a isenção
produzirá seus efeitos, caso o órgão não se manifeste contrariamente ao pedido com base em irregularidades verificadas ou em
determinação de diligência julgadas necessárias, que deverão
ser efetuadas conclusivamente em 15 (quinze) dias.
§ 2? A eventual existência de débito da requerente, relativo ao período de I? de setembro de 1977, data de revogação da
Lei n? 3.577 (13 ), de 4 de julho de 1959, até 25 de julho de 1991, data da publicação da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, constí(13) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (5):5, jul./set. 1959.
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tuirá impedimento ao deferimento da isenção, até ser firmado
pela entidade convênio com o INSS, de acordo com o previsto
no art. 148.
§ 3? O INSS comunicará à entidade requerente a decisão
sobre o pedido de isenção, que será sempre concedida em caráter precário.
§ 4? No caso de não ser proferida a decisão de que trata o
§ 1~, a entidade poderá recorrer à autoridade superior, que apreciará o pedido da concessão, para os efeitos da continuidade ou
não da isenção requerida e promoverá a apuração de eventual
responsabilidade do servidor omisso.
Art. 32. A entidade beneficente de assistência social deverá, a cada 3 (três) anos, requerer a renovação da isenção, COmo
previsto no art. 31.
Parágrafo único. O requerimento deverá ser protocolado
até 60 (sessenta) dias após expirar o prazo de validade do registro no Conselho Nacional do Serviço Social.
Art. 33. A entidade beneficiada com a isenção é obrigada
a apresentar, anualmente, até 30 de abril, ao INSS e ao Conselho Nacional da Seguridade Social, relatório circunstanciado de
suas atividades no exercício anterior, assim como das seguintes
informações, além de outras estabelecidas pelos referidos órgãos:
I
localização de sua sede;
II
nome e qualificação completa de seus dirigentes;
In
relação dos seus estabelecimentos e obras de construção civil;
IV - descrição pormenorizada e individualizada dos serviços de assistência social, educacional ou de saúde. prestados a
menores, idosos, excepcionais e pessoas carentes.
§ I? O relatório será instruído com 08 seguintes documentos:
a) cópia da publicação do balanço geral e do demonstrativo
de receita e despesa do exercício anterior;
b) declaração firmada por pelo menos 2 (dois) dirigentes,
com firma reconhecida e sob pena de responsabilidade, de que a
entidade continua a satisfazer plena e cabalmente os requisitos
constantes do art. 30.
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§ 2? Aplicam-se às entidades no exercicro do direito à
isenção todas as normas de arrecadação, fiscalização e cobrança
de contribuições estabelecidas neste regulamento.

Seção II!

Da contribuição do empregador doméstico
Art. 34. A contribuição do empregador doméstico é de
12% (doze por cento) do salário de contribuição do empregado
doméstico a seu serviço, observado o limite máximo referido no
§ 5? do art. 37.
CAPÍTULO V
Da Contribuição Sobre a Receita de Concursos de Prognósticos
Art. 35. Constitui receita da Seguridade Social a renda
líquida de concursos de prognósticos.
§ I? Considera-se concurso de prognósticos todo e qualquer sorteio de números, loteria, aposta, inclusive a realizada
em reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, do Distrito
Federal e municipal.
§ 2? Para efeito do disposto neste artigo, renda líquida é o
total da arrecadação, deduzidos os valores destinados a pagamento de prêmios, impostos e despesas de administração, conforme fixado em legislação específica.
§ 3~ Durante a vigência dos contratos assinados com o
Fundo de Assistência Social (F AS) até 25 de julho de 1991, data
da publicação da Lei n? 8.212, é assegurado o repasse à Caixa
Econômica Federal (CEF) dos valores necessários ao cumprimento desses contratos.
CAPÍTULO VI
Das Outras Receitas
Art. 36. Constituem outras receitas da Seguridade Social:
as multas, a atualização monetária e os juros moraI
tórios;
II
a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
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III - as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens;
IV - as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;
V - as doações, legados, subvenções e outras receitas
eventuais;
VI - 50% (cinqüenta por cento) da receita obtida na forma do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, repassada pelo INSS aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no tratamento e recuperação de
viciados em entorpecentes e drogas afins;
VII - 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões
dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal
(DpRF);
VIII - outras receitas previstas em legislação específica.
§ I? OS recursos de que tratam os incisos VI e VII serão
repassados à Seguridade Social, nos mesmos prazos fixados no
art. 20, pelos respectivos órgãos competentes, que anualmente
prestarão contas desses repasses ao Conselho Nacional da Seguridade Social, assegurado o direito da seguridade à mesma
atualização de que trata o referido artigo.
§ 2? A companhia seguradora que mantém seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de
vias terrestres, de que trata a Lei n? 6.1941 141, de 19 de dezembro
de 1974, deverá repassar à Seguridade Social 50% (cinqüenta
por cento) do valor total do prêmio recolhido, destinados ao Sistema único de Saúde (SUS), para custeio da assistência médicohospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito,
obedecido o prazo estabelecido na alínea b do inciso I do art.
39.
CAPÍTULO VII
Do Salário de Contribuição
Art. 37. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, duran(14) Coleção das Leis. Brasília, (7):334, out./dez. 1974.
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te o mês, em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9? e
respeitados os limites dos §§ 3?, 4? e 5?;
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observado
o disposto nos §§ 12 e 13.
III - para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e segurado facultativo: o salário-base, observado o disposto
no art. 38.
§ I? Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a
falta do empregado, inclusive doméstico, ocorrer no curso do
mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de
dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo INSS.
§ 2? O salário-maternidade é considerado salário de contribuição.
§ 3? O limite mínimo do salário de contribuição é de um
salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário,
conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o
mês.
§ 4? O limite mínimo do salário de contribuição do menor
aprendiz, na forma do parágrafo único do art. 80 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), corresponde à sua remuneração mínima definida em lei, conforme o caso:
a) 1/2 (meio) salário mínimo, durante a primeira metade da
duração máxima prevista para o aprendizado do respectivo
ofício;
b) 2/3 (dois terços) do salário mínimo, durante a segunda
metade.
§ 5? O limite máximo do salário de contribuição é de Cr$
170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir de
1~ de agosto de 1991, na mesma época e com os mesmos índices
que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada
da Previdência Social.
§ 6? A gratificação natalina - décimo terceiro salário integra o salário de contribuição, sendo devida a contribuição
quando do pagamento ou crédito da última parcela, ou na rescisão do contrato de trabalho.

cei.
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§ 7? A contribuição de que trata o § 6? incidirá sobre o valor bruto da gratificação, sem compensação dos adiantamentos
pagos, mediante aplicação, em separado, da tabela de que trata
o art. 22 e observadas as normas estabelecidas pelo INSS.
§ 8? O valor total das diárias para viagens, quando excedente a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal do
empregado, integra o salário de contribuição pelo seu valor total.
§ 9? Não integram salário de contribuição:
a) cota de salário-família, nos termos das alíneas a e b do
art. 81 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social
(RBPS);
b) ajuda de custo e adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei n? 5.9291151, de 30 de outubro de 1973;
c) parcela in natura recebida de acordo com programa de
alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n? 6.3211161, de 14 de abril de
1976;
d) abonos de férias não excedentes aos limites previstos
nos arts. 143 e 144 da CLT;
e) importância recebida a título de aviso-prévio indenizado,
férias indenizadas, indenização por tempo de serviço e indenização a que se refere o art. 9? da Lei n? 7.238 1171, de 29 de outubro
de 1984;
f) parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da
legislação própria;
g) ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
h) diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal do empregado;
i) importãncia recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei
n? 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
(15) Coíeçea das Leis. Brasília, (7):57, out.ldez. 1973.
(16) Coleção das Leis. Brasília, (3):57, abr./jun. 1976.
(17) Coíeçea das Leis. Brasília, (7):116, out./dez. 1984.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.

3366
j) participação do empregado nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;

1) abono do PIS-Pasep;
m) valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para
trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro
de obras, observadas as normas específicas estabelecidas pelo
MTPS;
n) parcela de gratificação natalina correspondente ao período de aviso-prévio indenizado, paga na rescisão de contrato de
trabalho;
o) adicional de férias de que trata o art. 137 da CLT, ainda
que pago na vigência do contrato de trabalho.
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo 'anterior, quando
pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente,
integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos,
sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
§ 11. Para a identificação dos ganhos habituais recebidos
sob a forma de utilidades, deverão ser observados:
a) os valores reais das utilidades recebidas; ou
b) os valores resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em função do salário mínimo, caso sejam superiores aos valores de que trata a alínea a.
§ 12. O empregado doméstico dará quitação de sua remuneração mensal ao seu empregador doméstico.
§ 13. O salário de contribuição do empregado doméstico
sujeita-se aos limites mínimo e máximo dos §§ 3~ e 5?
§ 14. A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7? da Constituição Federal integra o salário
de contribuição.
§ 15. O valor pago à empregada gestante, inclusive a doméstica, pela falta de cumprimento do disposto no inciso II,
alinea b, do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, integra o salário de contribuição. excluídos os casos de conversão em indenização previstos nos arts. 496 e 497
da CLT.
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§ 16. Para efeito de verificação do limite de que tratam o §
e a alínea h do § 9~, não será computado, no cálculo da remuneração, o valor das diárias.
§ 17. A incidência da contribuição sobre a remuneração
das férias ocorrerá no mês que elas se referirem, mesmo quando
paga antecipadamente na forma da legislação trabalhista.
Art. 38. O salário-base de que trata o inciso III do art. 37
é determinado de acordo com a seguinte escala:

8~

Escala de Salário-Base
Classe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Salário-Base

1 (um) salário-mínimo
c-s 34.000,00
Cr$ 51.000,00
c-s 68.000,00
Cr$ 85.000,00
Cr$l02.000,00
Cr$1l9.000,00
Cr$136.000,00
Cr$153.000,00
Cr$170.000,00

Número Mínimo de Meses
de Permanência em
cada Classe
(Interstícios)
12
12
12
12
24
36
36
60
60

§ 1? Os valores do salário-base serão reajustados, a partir
de 1? de agosto de 1991, na mesma data e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§ 2? O segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social como facultativo, ou em decorrência do exercício
de atividade cuja filiação é obrigatória e sujeita a salário-base,
será enquadrado na classe inicial.
§ 3? Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e
trabalhador avulso que passarem a exercer, exclusivamente,
atividade sujeita a salário-base, poderão enquadrar-se em qualquer classe até a equivalente ou a mais próxima da média arítmética simples dos seus seis últimos salários de contribuição,
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atualizados na forma do § 14, devendo observar, para acesso às
classes seguintes, os respectivos interstícios.
§ 4? O segurado que exercer atividades simultâneas sujeitas a salário-base contribuirá em relação apenas a uma delas.
§ 5? Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e
trabalhador avulso que passarem a exercer, simultaneamente,
atividade sujeita a salário-base, serão enquadrados na classe
inicial, podendo ser fracionado o valor do respectivo saláriobase, de forma que a soma de seus salários de contribuição obedeça ao limite fixado no § 5? do art. 37.
§ 6? Os segurados empregado, inclusive o doméstico, e
trabalhador avulso que exercem, simultaneamente, atividade
sujeita a salário-base, ficam dispensados de contribuição sobre
esse salário-base, se a sua remuneração atingir o limite máximo
do salário de contribuição fixado no § 5? do art. 37.
§ 7? O segurado que exercer atividade sujeita a saláriobase e, simultaneamente, for empregado, inclusive doméstico,
ou trabalhador avulso, poderá, ser perder o vínculo empregatício, rever seu enquadramento na escala de salário-base, desde que não ultrapasse a classe equivalente ou a mais próxima
da média aritmética simples dos seus seis últimos salários de
contribuição correspondentes a essas atividades, atualizados
monetariamente na forma do § 14.
§ 8? O segurado que deixar de exercer atividade que o inclua como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência
Social e passar a contribuir como segurado facultativo, para
manter essa qualidade, deverá enquadrar-se, na forma estabelecida na escala de salário-base, em qualquer classe, até a equivalente ou a mais próxima da média aritmética simples dos seus
seis últimos salários de contribuição, atualizados monetariamente.
§ 9? O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, que voltar a exercer atividade por este abrangida e sujeita
a salário-base, deverá enquadrar-se na escala de salário-base,
em qualquer classe, até a equivalente ou a mais próxima do valor de sua aposentadoria.
§ 10. E inadmissível pagamento antecipado de contribuição para suprir interstício entre as classes.
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§ 11. Cumprido o interstício, o segurado pode permanecer
na classe em que se encontra, mas em nenhuma hipótese isso
ensejará acesso a outra classe que não a imediatamente superior, quando desejar progredir na escala.
§ 12. O segurado em dia com as contribuições poderá regredir na escala até a classe que desejar, devendo, para progredir novamente, observar o interstício da classe para a qual regrediu e os das classes seguintes, salvo se tiver cumprido anteriormente todos os interstícios das classes compreendidas entre
aquela para a qual regrediu e aquela para a qual deseja reternar, ressalvados os direitos adquiridos na forma da legislação
anterior à Lei n:' 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 13. Os interstícios não se presumem cumpridos no caso
do enquadramento previsto no § 3?
§ 14. A atualização monetária dos salários -de contribuíção, para os fins dos enquadramentos previstos neste artigo, se-

rá calculada mês a mês com base na variação integral do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao período decorrido a partir da competência de cada salário de contribuição até a competência do enquadramento.
§ 15. O recolhimento da contribuição, na forma estabelecida neste artigo, não implica o reconhecimento, pela Previdência
Social, de exercício de atividades, tempo de filiação ou tempo
de serviço.
§ 16. O salário-base não pode ser fracionado, salvo na hípótese prevista no § 5?.

§ 17. O segurado empregador rural, referido no art. 164
passa a contribuir na forma do art. 23, a partir da competência
novembro de 1991, enquadrando-se na escala de salário-base,
em qualquer classe até a correspondente a 11120 (um cento e
vinte avos) da média aritmética simples dos valores sobre os
quais incidiram suas 3 (três) últimas contribuições anuais atualizadas monetariamente, observando-se, no que couber, o disposto no § 14, respeitados os limites mínimo e máximo da referida escala.
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CAPÍTULO VIII
Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições

Seção I
Das normas gerais de arrecadação

Art. 39. A arrecadação e o recolhimento das contribuições
e de outras importâncias devidas à Seguridade Social, observado o que a respeito dispuserem os órgãos referidos nos arts. 48
e 49, obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição dos segurados empregado e trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior. assim como as contribuições a seu cargo incidentes 80 bre
as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregado,
empresário, trabalhador avulso e autônomo a seu serviço, até o
5~ dia útil do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, ou no dia imediatamente anterior em que haja expediente bancário;

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e Ir
do art. 18, na forma e prazos definidos pela legislação tributária
federal;

Ir - os segurados trabalhador autõnomo e equiparado,
empresário e facultativo recolhem sua contribuição no mesmo
prazo estabelecido na alínea b do inciso I;
III - o adquirente, o consignatário e a cooperativa são
obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 24 até o
5? dia útil do mês seguinte ao da operação de venda ou consignação da produção, ou no dia imediatamente anterior no qual
haja expediente bancário;
IV - o segurado especial deve recolher a contribuição que
trata o art. 24 no prazo determinado no inciso anterior. caso comercialize sua produção no exterior ou diretamente no varejo,
ao consumidor;
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v - o empregador doméstico deve arrecadar a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço e recolhêla. assim como a parcela a seu cargo, no prazo referido na
alínea b do inciso I.
§ I? Para efeito do disposto neste artigo, a contagem dos
dias úteis inclui o sábado e exclui o domingo e o feriado, inclusive o municipal.
§ 2? Considera-se adiantamento a remuneração mensal do
empregado, inclusive o doméstico, qualquer pagamento diário.
semanal ou quinzenal a ele efetuado.
§ 3? A entidade beneficiada pela isenção de que trata o
art. 30 deve arrecadar a contribuição dos segurados empregado
e trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e recolhê-la no prazo referido na alínea b do inciso I.
§ 4? O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não sendo
lícito alegar qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em
desacordo com este regulamento.
Art. 40. A empresa tomadora ou requisitante dos serviços
de trabalhador avulso é responsável pelo cumprimento das obrigações previstas nas alíneas a e b do inciso I do art. 39, em relação aos segurados que lhe prestem serviços.
Parágrafo único. A empresa é também responsável pelo
pagamento da contribuição incidente sobre parcelas integrantes
da remuneração do trabalhador avulso e transferidas ao respectivo sindicato ou depositadas em nome do segurado, tais como
férias e gratificação natalina, observadas as normas fixadas pelo INSS.
Art. 41. O INSS poderá firmar convênio com sindicato de
trabalhadores avulsos para que este receba das empresas tomadoras ou requisitantes dos serviços as contribuições descontadas da remuneração dos seus representados.
§ I? Nesse caso. a empresa tomadora ou requisitante
transferirá ao sindicato o valor correspondente às contribuições
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descontadas dos segurados no ato do pagamento pelo serviço
prestado, devendo o sindicato cumprir o prazo previsto na
alínea b do inciso I do art. 39, bem como observar o disposto no
art. 47.
§ 2~ Nos termos do convênio, o sindicato se responsabilizará pelo ajuste mensal da alíquota incidente sobre o salário de
contribuição do trabalhador avulso, cabendo-lhe, nesse caso, a
arrecadação e o recolhimento da diferença apurada contra o segurado ou a devolução do valor descontado acima do limite de
que trata o § 5? do art. 37.
§ 3? Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a empresa
tomadora ou requisitante poderá descontar do trabalhador avulso a seu serviço a contribuição correspondente à aplicação da
alíquota mínima prevista no art. 22 sobre o valor total da remuneração a ele paga ou creditada.

Seção II
Da responsabilidade solidária
Art. 42. O proprietário, o incorporador definido na Lei n?
4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono de obra ou o condômino de unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários COm o
construtor nas obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o direito regressivo contra o executor ou contratante da
obra, admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações.
§ I? A responsabilidade solidária pode ser elidida, desde
que seja exigido do construtor o pagamento das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota
fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando
da quitação da referida nota fiscal ou fatura, na forma estabelecida pelo INSS.
§ 2? Considera-se construtor, para os efeitos deste regulamento, a pessoa física ou jurídica que executar obra, sob sua
responsabilidade, no todo ou em parte.
Art. 43. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a
Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária
que realizar a operação com empresa de comercialização ou com
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incorporador de imóveis definido na Lei n? 4.591, de 16 de dezembro de 1964, ficando estes solidariamente responsáveis com
o construtor, na forma prevista no art. 42.
Art. 44. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamíliar, destinada a uso
próprio, do tipo econômico, for executada sem a utilização de
mão-de-obra assalariada, observadas as seguintes exigências:
a) a área total da edificação não deverá ultrapassar 70 (setenta) metros quadrados;
b) a obra deverá ser matriculada no INSS, segundo o estabelecido no art. 82.
§ I? A comprovação da área total da edificação, a destinação e a forma de execução referidas no caput serão comprovadas por ocasião da matrícula da obra, segundo orientações administrativas fiscais estabelecidas pelo INSS.
§ 2? Será admitida a construção em regime de mutirão, total ou parcial, desde que informado no ato da matrícula da obra
e comprovada pelo INSS na forma do parágrafo anterior.
§ 3? Comprovado o descumprimento de qualquer das disposições deste artigo, tornam-se devidas as contribuições previstas neste regulamento, sem prejuízo das cominações legais
cabíveis.
Art. 45. As empresas que integram grupo econõmico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes deste regulamento.
Art. 46. O contratante de quaisquer serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor destes
serviços pelas obrigações decorrentes deste regulamento, em relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições incidentes sobre faturamento e lucro, conforme o disposto
no art. 28.
§ I? Fica ressalvado o direito regressivo do contratante
contra o executor e admitida a retenção de importâncias a este
devidas para a garantia do cumprimento das obrigações.
§ 2? A responsabilidade solidária pode ser elidida desde
que seja exigido do executor o pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fisCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.
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calou fatura correspondente aos serviços executados, quando
da quitação da referida nota fiscal ou fatura, conforme definido
pelo INSS.
§ 3~ Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação,
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos cujas
características impossibilitem plena identificação dos fatos geradores das contribuições, independentemente da natureza e da
forma de contratação.
§ 4~ Enquadram-se na situação prevista no § 3~ as seguintes atividades:
a) construção civil;
b) limpeza e conservação;
c) manutenção;
d) vigilância;
e) segurança e transporte de valores;
f) transporte de cargas e passageiros;
g) outras atividades especializadas estabelecidas pelo MTPS.

Seção III
Das obrigações acessórias
Art. 47. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga
ou creditada a todos os segurados a seu serviço;
II - lançar mensalmente em titulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao INSS e ao Departamento da Receita Federal (DpRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
§ l~ A empresa deverá manter à disposição da fiscalização, durante 10 (dez) anos, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações referidas neste artigo, observadas
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as normas estabelecidas pelos órgãos competentes, podendo estes documentos ser exigidos a contar da competência janeiro de
1986.
§ 2? A comprovação dos pagamentos de benefícios reembolsados à empresa também devem ser mantidos à disposição
da fiscalização durante 10 (dez) anos.
§ 3? O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos
demais contribuintes e ao adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma do inciso III do art. 39.
§ 4? A folha de pagamento de que trata o inciso I, elaborada mensalmente, deverá discriminar:
a) nomes dos segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso, autônomo e equiparado, relacionados coletivamente,
bem como indicação de seus registros no caso de empregado e
de trabalhador avulso;

b I cargo, função ou serviço prestado pelos segurados constantes da relação;
c) parcelas integrantes da remuneração;

di parcelas não integrantes da remuneração;
e) descontos legais.
§ 5? O INSS estabelecerá demais padrões e normas que
julgar necessários para elaboração da folha de pagamento.
§ 6? Os lançamentos de que trata o inciso lI, devidamente
escriturados no livro diário, serão exigidos pela fiscalização
após 6 (seis) meses contados da ocorrência dos fatos geradores
das contribuições.
§ 7? A partir da competência janeiro de 1992, a obrigatoriedade da escrituração contábil estabelecida no inciso II também se aplica à pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido.
§ 8? São dispensados da escrituração contábil:
a) o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo
Decreto-Lei n? 486 1181, de 3 de março de 1969, e seu regulamento;
(18) Coleção das Leis. Brasília, (1):87. jan.Zmar, 1969.
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b) a microempresa, na forma estabelecida pela Lei n?
7.256 1191, de 27 de novembro de 1984, observado o limite fixado
no art. 24 da Lei n? 8.218 1201, de 29 de agosto de 1991.
§ 9? Para efeito do disposto neste artigo, a receita bruta
anual do pequeno comerciante não poderá ser superior a
Cr$1. 700.000,00 (um milhão e setecentos mil cruzeiros), e seu capital efetivamente empregado no negócio não poderá ultrapassar Cr$340.000,OO (trezentos e quarenta mil cruzeiros).
§ 10. Os valores estabelecidos no parágrafo anterior serão
reajustados em I? de janeiro de cada ano, de acordo com a variação integral acumulada no ano anterior do INPC calculado
pelo IBGE.
§ 11. A verificação dos limites fixados no § 9? será feita
no mês de janeiro de cada ano, de acordo com instruções do
INSS.
§ 12. A empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do
capital votante pertença a empresa brasileira de capital nacional, deverá apresentar os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo na empresa brasileira, observada a solidariedade de que trata o art. 45.

Seção IV
Da competência para arrecadar,
fiscalizar e cobrar

Art. 48. O INSS é o órgão competente para:
I - arrecadar e fiscalizar a arrecadação e o recolhimento
das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 16;
II - constituir e promover a cobrança de seus créditos
por meio dos correspondentes lançamentos;
IH - aplicar sanções;
IV - normalizar procedimentos relativos à arrecadação,
fiscalização e cobrança das contribuições de que trata o inciso
1.
(19) Coleção das Leis. Brasília. (7):144, out.ldez. 1984.
(20) Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1702, ju1./ago. 1991.
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Art. 49. O DpRF é o órgão competente para:
I - arrecadar e fiscalizar a arrecadação e o recolhimento
das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 16;
H - constituir e promover a cobrança de seus créditos
por meio dos correspondentes lançamentos;
IH - aplicar sanções;
IV - normatizar procedimentos relativos à arrecadação,
fiscalização e cobrança das contribuições de que trata o inciso

r.
Seção V
Do exame da contabilidade
Art. 50. É prerrogativa do INSS e do DpRF o exame da
contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito o
disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
Art. 51. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante legal, o
comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial legal ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas neste regulamento.
Art. 52. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o INSS e
o DpRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas
de sua competência, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Art. 53. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, de acordo com critérios estabelecidos pelo INSS, cabendo
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ao proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário.
Art. 54. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que
a contabilidade não registra o movimento real da remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Art. 55. É assegurado à fiscalização do INSS livre acesso
a todas as dependências ou estabelecimentos da empresa, com
vistas à verificação física dos segurados em serviço, para confronto com os registros e documentos da empresa.
Art. 56. A autoridade policial prestará à fiscalização, me-.
diante solicitação, o auxílio necessário ao regular desempenho
dessa atividade.

Seção VI
Das contribuições e outras importâncias
não recolhidas até o vencimento

Art. 57. Sobre as contribuições e demais importâncias devidas e não recolhidas até a data de seu vencimento incidirão:
I - juros de mora, a partir da competência janeiro de
1991, equivalentes a variação acumulada da Taxa Referencial
Diária (TRD), calculados desde o dia em que a contribuição deveria ter sido recolhida até o dia anterior ao do recolhimento;
II - multa de mora, aplicada de acordo com a seguinte tabela, a partir da competência agosto de 1991:
Dias Transcorridos entre
Multa Aplicável
Vencimento e Pagamento
(%)
Até
15 dias
1
De
16 a 30 dias
3
De
31 a 45 dias
10
De
46 a 60 dias
20
De
61 a 90 dias
30
Acima. de 90 dias
40
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§ I? A multa de mora, incidente sobre contribuição devida
e não recolhida até o último dia útil do décimo segundo mês do
vencimento, será acrescida da incidência da variação acumulada do INPC apurada a partir do quinto mês do vencimento até
o mês do pagamento.
§ 2? A multa de que trata o inciso II não se aplica às contribuições incluidas em notificação de débito.
§ 3? Sobre as contribuições e outras importâncias devidas
e não recolhidas até a data de seu vencimento incidirão:
a) juros de mora, até 31 de janeiro de 1991, na forma da legislação vigente até essa data;
b) multa de mora, quanto aos débitos pertinentes a períodos anteriores à competência de agosto de 1991, de acordo com a
legislação vigente na competência a que se referirem.

Art. 58. A partir da competência agosto de 1991, às contribuições incluídas em notificação de débito, nos termos do art.
4? da Lei n:' 8.218, de 29 de agosto de 1991, serão aplicadas as
seguintes multas no ato do lançamento, acrescidas na forma do
art. 61:
I - de cem por cento;
II - de trezentos por cento, nos casos de evidente intuito
de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n? 4.5021211, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis;
Parágrafo único. Se o contribuinte, tendo recebido notificação de débito, não o recolher, nem se manifestar de outra forma, após decorridos quinze dias, as multas a que se referem os
incisos I e II passarão a ser de 150% e 450%, respectivamente.
Art. 59. Será concedida redução de 50% (cinqüenta por
cento) sobre o valor da multa de que trata o art. 58 ao contribuinte que efetuar o pagamento do débito no prazo legal de 15
(quinze) dias após o recebimento da notificação ou realizar depósito à disposição da Seguridade Social.
Parágrafo único. Se houver apresentação de defesa no prazo referido no caput, a redução será de 30% (trinta por cento)
(21) Coleção das Leis. Brasília, (7):152, out.ldez. 1964.
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sobre o valor da multa se o pagamento do débito for efetuado
até 30 (trinta) dias após o conhecimento da decisão de primeira
instância administrativa.
Art. 60. O disposto no art. 58 aplica-se exclusivamente às
contribuições e demais importâncias arrecadadas e fiscalizadas
pelo INSS.
Parágrafo único. A aplicação da multa de que trata o art.
58 sobre as contribuições previstas no art. 28 obedecerá às normas expedidas pelo Departamento da Receita Federal.
Art. 61. A partir da competência agosto de 1991, a multa
decorrente de contribuições incluídas em notificação de débito,
vencidas há mais de 12 (doze) meses, será acrescida, no ato do
lançamento do débito, do valor resultante da variação acumulada do INPC, a partir do 5? (quinto) mês do vencimento da contribuição até o mês do lançamento.
Art. 62. Constatada a falta de recolhimento de qualquer
contribuição ou outra importância devida nos termos deste regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato, notificação de
débito com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
§ I? Aplica-se o disposto neste artigo em caso de falta de
pagamento de benefício reembolsado ou em caso de pagamento
desse benefício sem observância das normas pertinentes estabelecidas pelo INSS.
§ 2? Recebida a notificação do débito, a empresa ou o segurado terão o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento ou apresentar defesa.
§ 3? Apresentada a defesa, o processo formado a partir da
notificação do débito será submetido à autoridade competente,
que decidirá sobre a procedência ou não do débito, cabendo recurso de acordo com o Capítulo III do Título lI.
§ 4? Ao débito considerado procedente aplicar-se-á o disposto no § I? do art. 64, salvo se houver recurso tempestivo na
forma do Capítulo III do Título lI.
§ 5? A liquidação de débito, incluído em notificação, deve
ser feita em documento próprio emitido exclusivamente pelo órgão competente.
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Art. 63. As contribuições e demais importâncias devidas
e não recolhidas até seu vencimento, incluídas ou não em notificação de débito, poderão, após verificadas ou confessadas, ser
objeto de acordo para pagamento parcelado em até 60 (sessenta)
meses sucessivos, observado o número máximo de 4 (quatro)
parcelas mensais para cada competência incluída no parcelamento.
§ I? A partir da vigência da Lei n? 8.212, de 25 de julho de
1991, não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições
descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos e as decorrentes da sub-rogação de que trata
o inciso lU do art. 39, independentemente do disposto no art.
104.
§ 2? Não poderá ser firmado acordo para parcelamento se
as contribuições tratadas no parágrafo anterior não tiverem sido integralmente recolhidas.
§ 3? A empresa ou segurado que, por ato próprio ou de
terceiros, tenha obtido, em qualquer tempo, vantagem ilícita em
prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social ou de suas entidades, por meio de prática de crime previsto na alínea j do art.
104, não poderá obter parcelamento, sujeitando-se à aplicação
das sanções administrativas, cíveis ou penais cabíveis.
§ 4? As contribuições de que tratam os incisos I e U do
art. 28 poderão ser objeto de parcelamento, de acordo com a legislação especifica vigente.
§ 5? O disposto neste artigo aplica-se às contribuições arrecadadas pelo INSS para outras entidades e fundos, na forma
prevista no art. 99, bem como as relativas às cotas de previdência devidas na forma da legislação anterior à Lei n? 8.212, de 24
de julho de 1991.
§ 6? Sobre o saldo devedor de parcelamento continuarão a
incidir juros de mora, equivalentes à variação acumulada da
Taxa Referencial Diária (TRD), no período compreendido entre
a data de consolidação da dívida e a data do seu pagamento.
§ 7? Para os acordos deferidos até 31 de janeiro de 1991, o
débito expresso em quantidade de Bônus do Tesouro Nacional
Fiscal (BTNF) será convertido em cruzeiros, com base no valor
do BTNF de Cr$ 126,8621.
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§ 8? O acordo será imediatamente rescindido, aplicando-se
o disposto no § I? do art. 64, caso ocorra uma das seguintes situações:
a) falta de pagamento de 3 (três) parcelas, sucessivas ou
não;

b) falta de recolhimento de qualquer contribuição devida;
c) perecimento, deterioração ou depreciação da garantia
oferecida para obtenção do documento comprobatório de inexistência de débito, se o devedor, avisado, não a reforçar no prazo
de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso.
§ 9? Rescindido o acordo, a dívida remanescente não poderá ser objeto de novo parcelamento, devendo a Procuradoria
adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a
execução.
§ 10. A amortização da dívida parcelada deve ser contínua
e uniforme em relação ao número total das parcelas.
Art. 64. O crédito da Seguridade Social é constituído por
meio de notificação de débito, auto de infração, instrumento de
confissão de dívida fiscal ou outro instrumento previsto em legislação própria.
§ I? As contribuições, a atualização monetária, os juros
de mora, as multas, bem como outras importâncias devidas e
não recolhidas até o seu vencimento, devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa do INSS e
da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito.
§ 2? A certidão textual do livro de que trata este artigo
serve de título para o órgão competente, por intermédio de seu
procurador ou representante legal, promover em juízo a cobrança da dívida ativa, segundo o mesmo processo e com as mesmas
prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional, nos termos da
Lei n? 6.830 122), de 22 de setembro de 1980.
§ 3? Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança da Dívida Ativa, promover o protesto de título dado em
garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que
o título será sempre recebido pro solvendo.

(22) Coleçeo das Leis. Brasília, (5):101, jul./set. 1980.
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§ 4? Considera-se Dívida Ativa o crédito proveniente de
fato jurídico gerador das obrigações legais ou contratuais. desde
que inscrito no livro próprio, de conformidade com os dispositívos da Lei n:' 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Art. 65. O crédito relativo a contribuições, atualização
monetária, juros de mora, multas, bem como a outras importâncias, está sujeito, nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da
União, aos quais são equiparados.
Parágrafo único. O INSS reivindicará os valores descontados pela empresa de seus empregados e não recolhidos. sendo
que esses valores não estão sujeitos ao concurso de credores.
Art. 66. O dirigente de órgão Ou entidade da administração federal, estadual. do Distrito Federal ou municipal. responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de dispositivos deste regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto
em folha de pagamento. mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à
multa de que tratam os arts. 57, inciso H, e 58.
Art. 67. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas ou mantidas pelo Poder Público, de empresas
públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle
da União. dos estados. do Distrito Federal ou dos municípios,
que se encontrarem em mora por mais de 30 (trinta) dias, no recolhimento das contribuições previstas neste regulamento.
tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do art. I? e às sanções dos art. 4? e 7? do Decreto-Lei n? 3681231. de 19 de dezembro
de 1968.
Art. 68. Em caso de extinção de processo trabalhista de
qualquer natureza, inclusive a decorrente de acordo entre as
partes, de que resultar pagamento de remuneração ao segurado,
o recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social
será efetuado in continenti.

(23) Coleção das Leis. Brasília, (7):18, out.ldez. 1968.
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Art. 69. A autoridade judiciária exigirá a comprovação do
fiel cumprimento do disposto no artigo anterior.
Parágrafo único. O INSS fornecerá, quando solicitadas, as
orientações e dados necessários ao cumprimento do que dispõe
este artigo.
Seção VII
Da decadência e prescrição
Art. 70. O direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercicio seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
§ 1? O disposto neste artigo só se aplica aos fatos geradores de contribuições ocorridos a partir da competência janeiro
de 1986.
§ 2? A Seguridade Social nunca perde o direito de apurar
e constituir créditos provenientes de importâncias descontadas
dos segurados ou de terceiros ou decorrentes da prática de crimes previstos na alínea j do art. 104.
§ 3? A decadência deve ser declarada em qualquer instância pelo órgão julgador que a verificar, não podendo, uma vez
declarada, ser relevada.
Art. 71. O direito de cobrar os créditos da Seguridade Social, constituídos na forma do artigo anterior, prescreve em 10
(dez) anos.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe por:
a) distribuição da execução em juízo;
b) protesto judicial;
c) outro ato judicial que constitua em mora o devedor;
d) ato inequívoco, ainda que extrajudicial. que importe o
reconhecimento do débito pelo devedor;
e) citação pessoal do devedor.
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Seção VIII
Da restituição de contribuições
e outras importâncias
Art. 72. Somente poderá ser restituída contribuição, ou
qualquer outra importância, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido.
Art. 73. A restituição de contribuição ou de outra importância recolhida indevidamente, que comporte, por sua natureza, a transferência de encargo financeiro, somente será feita
àquele que provar ter assumido esse encargo ou, no caso de têlo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Art. 74. A restituição de contribuição, indevidamente descontada do segurado, somente poderá ser feita ao próprio segurado, ou ao seu procurador, salvo se comprovado que o responsável pelo recolhimento já lhe fez a restituição.
Art. 75. O pedido de restituição de contribuição ou de outra importância recolhida à Seguridade Social será encaminhado
ao INSS ou DpRF, conforme o caso.
Parágrafo único. No caso de pedido de restituição de importâncias arrecadadas pelo INSS para terceiros, o INSS providenciará a restituição, quando devida, inclusive das contribuições já repassadas, descontando-as obrigatoriamente da respectiva entidade no repasse financeiro seguinte à efetivação da restituição, comunicando a terceiros o ocorrido.
Art. 76. Na hipótese de recolhimento indevido, a contribuição será atualizada monetariamente, a contar da data do recolhimento até a data da efetivação da restituição, pela variação
acumulada do INPC no período.
Art. 77. No caso de recolhimento a maior, originário de
evidente erro de cálculo, a restituição, será feita por rito sumário estabelecido pelo INSS, reservando-se este o direito de fiscalizar posteriormente as importâncias restituídas.
Art. 78. O direito de pleitear restituição de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em 5 (cinco) anos, contados da data:
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I - do pagamento ou recolhimento indevido;
II - em que se tornar definitiva a decisão administrativa
ou passar em julgado a sentença judicial que tenha reformado,
anulado ou revogado a decisão condenatória.
Art. 79. Da decisão sobre pedido de restituição de contribuições ou de outras importâncias, cabe recurso na forma do
Capítulo III do Título lI.

Seção IX
Do reembolso de pagamentos
Art. 80. A empresa será reembolsada pelo pagamento do
valor bruto do salário-maternidade, incluída a gratificação natalina proporcional ao período da correspondente licença, das cotas do salário-família e do auxílio-natalidade, feito aos segurados a seu serviço, de acordo com o Regulamento dos Benefícios
da Previdência Social (RBPS), mediante dedução dos valores
dos benefícios pagos, no ato do recolhimento das contribuições
devidas, na forma estabelecida pelo INSS.
§ 1? Se da dedução prevista no caput resultar saldo favorável, a empresa receberá, no ato da quitação, a importância
correspondente.
§ 2? Não é admitida a dedução do reembolso a que se refere o § 2? do art. 25.
Art. 81. Nos termos do convênio firmado de acordo com o
art. 219 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, é
admitida a dedução das despesas referentes à execução dos serviços previstos nos incisos II e III daquele artigo, no ato do recolhimento das contribuições devidas.
CAPÍTULO IX
Da Matrícula da Empresa
Art. 82. A matrícula da empresa será feita:
I - simultaneamente com a inscrição, registro ou arquivamento de ato constitutivo na Junta Comercial, ser for o caso;
II - perante o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias contados
do início de suas atividades, quando não sujeita a registro do
comércio.
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§ I? Independentemente do disposto neste artigo, o INSS
procederá à matrícula:
a) de ofício, quando ocorrer omissão;
bl de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo do inciso 11.
§ 2? A unidade matriculada na forma do inciso II e do § I?
deste artigo receberá certificado de matrícula com número cadastraI básico, de caráter permanente.
§ 3? O não cumprimento do disposto no inciso II e na
alínea b do § I?, sujeita o responsável à multa do art. 107, aplicada na forma do art. 113.
§ 4? O Departamento Nacional de Registro do Comércio
(DNRCI, através das juntas comerciais, bem como os cartórios
de registro civil de pessoas jurídicas, prestarão obrigatoriamente ao INSS todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas neles registradas, sem ônus para o INSS.
§ 5? São válidos perante o INSS os atos de constituição,
alteração e extinção de empresa realizados nas juntas comerciais.
§ 6? O MTPS estabelecerá as condições em que o DNRC,
através das juntas comerciais e os cartórios de registro civil de
pessoas jurídicas cumprirão o disposto no § 4?
Art. 83. Ê obrigatória a apresentação de comprovante de
matrícula no INSS ao órgão municipal competente, no caso de
obra de construção civil, para fornecimento de alvará de licenciamento para construção, reforma ou acréscimo de edificação.

CAPÍTULO X
Da Prova de Inexistência de Débito
Art. 84. Deverá ser exigido documento comprobatório de
inexistência de débito relativo às contribuições sociais nos seguintes casos:
I - da empresa:
a) na contratação com o Poder Público e no recebimento de
benefício ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele;
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b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvelou direito a ele relativo;
c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a Cr$2.500.000,OO (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao ativo permanente da empresa;
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou
extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil, suprida a
exigência pela informação de inexistência de débito a ser prestada pelos órgãos competentes de que trata o § 10 deste artigo,
observado o disposto nos §§ 1~ e 2~ do art. 10 da Lei n? 6.939(241,
de 10 de setembro de 1981.
II - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de
construção civil, quando da concessão de habite-se por parte do
órgão municipal competente;
III - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de
construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do art. 44.
§ I? O documento comprobatório de inexistência de débito
poderá ser exigido do construtor que, na condição de responsável solidário com o proprietário, tenha executado a obra de
construção, reforma ou ampliação sob sua responsabilidade, observadas as normas específicas estabelecidas pelos órgãos competentes.
§ 2? No caso previsto no parágrafo anterior, não será exigido documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário.
§ 3~ A prova de inexistência de débito deve ser exigida da
empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil executadas sob sua responsabilidade, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente.
§ 4~ A prova de inexistência de débito, quando exigível do
incorporadpr, independe da apresentada no registro de imóveis
por ocasião da inscrição do memorial de incorporação.
(24) Coleção das Leis. Brasília, (5):56, jul.Zset. 1981.
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§ 5? Fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de
inexistência de débito, bastando:
a) referência ao seu número de série e a sua data de emis-

são;

b) guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes, na forma por eles estabelecida.
§ 6? O documento comprobatório de inexistência de débito
poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso HI.
§ 7? O prazo de validade do documento comprobatório de
inexistência de débito é de 3 (três) meses contados da data de
sua emissão.
§ 8? Independe de prova de inexistência de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro
anterior para o qual já foi feita a prova;
b) a constituição de garantia para concessão de crédito ruo
ral, em qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito
pública ou privada, desde que o contribuinte, referido no art. 24,
não comercialize a' sua produção no exterior nem diretamente no
varejo ao consumidor;
c) a averbação prevista no inciso IH deste artigo, relativa a
imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966.
§ 9? O condômino adquirente de unidade imobiliária de
obra de construção civil não incorporada na forma da Lei n?
4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento comprobatório de inexistência de débito, desde que comprove opa·
gamento das contribuições relativas a sua unidade, observadas
as instruções dos órgãos competentes.
§ 10. O documento comprobatório de inexistência de débito será fornecido pelos órgãos locais competentes:
a) do INSS, em relação às contribuições de que tratam as
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 16; e
b) do DpRF, em relação às contribuições de que tratam as
alíneas d e e do parágrafo único do art. 16.
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§ 11. Não é exigível de pessoa física o documento comprobatório de inexistência de débito relativo às contribuições de
que trata o art. 28.
§ 12. O disposto no § 11 não se aplica à pessoa física equiparada à jurídica na forma da legislação tributária federal.
§ 13. Entende-se como obra de construção civil a construção, demolição, reforma ou ampliação de edificação ou outra
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
Art. 85. O documento comprobatório de inexistência de
débito será expedido, mediante requerimento, desde que:
I - não haja falta de recolhimento de contribuições devidas, de atualização monetária, de juros moratórios e de multas;
n - o débito esteja pendente de julgamento devido a
apresentação de defesa ou de recurso tempestivos;
In
o débito seja pago;
IV
o débito esteja garantido por depósito em moeda corrente;
V
o pagamento do débito fique assegurado mediante
oferecimento de garantia suficiente, na forma do art. 87, para
obtenção de parcelamento com confissão de dívida fiscal, observado o disposto no art. 63.
Parágrafo único. O disposto no inciso n não se aplica a
débito relativo a importância não contestada, ainda que incluída no mesmo processo de cobrança pendente de decisão ou
de julgamento.
Art. 86. O órgão competente pode intervir em instrumento
que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que ocorra uma das hipóteses previstas nos incisos In e V do art. 85.
Art. 87. Somente serão aceitas as seguintes modalidades
de garantia:
I - hipoteca de bens imóveis e seus acessórios conjuntamente com eles;
n - fiança bancária;
111 - vinculação de parcelas de preço de bem a ser negociado a prazo pela empresa;
IV - alienação fiduciária de bens móveis.
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Parágrafo único. A garantia deve ter valor mínimo de
140% (cento e quarenta por cento) do total da dívida, feita a
avaliação prévia dos bens que, pela sua natureza, a exigirem.
Art. 88. A autorização do órgão competente para outorga
de instrumento em que se estipule o pagamento do débito da
empresa no ato, ou apenas parte no ato e o restante em parcelas
ou prestações do saldo do preço do bem a ser negociado pela
empresa, com vinculação ao cumprimento das obrigações assumidas na confissão de dívida fiscal desta perante a Seguridade
Social, na forma do inciso In do art. 87, será dada mediante interveniência do instrumento.
Parágrafo único. A autorização para lavratura de instrumento de interesse da empresa, em que a garantia oferecida pelo
devedor não tem relação com o bem transacionado, será dada
mediante alvará.
Art. 89. O documento comprobatório de inexistência de
débito, a minuta padrão do instrumento de confissão de dívida
fiscal e o alvará de que trata o parágrafo único do art. 88 obedecerão aos modelos instituídos pelos órgãos competentes.
Art. 90. A prática de ato com inobservância do disposto
no art. 84 ou o seu registro acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo nulo o ato para todos os efeitos.
Parágrafo único. O servidor, o serventuário da Justiça e a
autoridade ou órgão que infringirem o disposto no art. 84 incorrerão em multa aplicada na forma dos arts. 107 a 113, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.
Art. 91. A inexistência de débito em relação às contribuições devidas ao INSS, a partir de 25 de julho de 1991, é condição necessária para que 08 estados, o Distrito Federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), celebrar acordo, contrato, convênio ou ajuste, bem como receber empréstimo,
financiamento, aval e subvenção em geral de órgão ou entidade
da administração direta e indireta da União.
Parágrafo único. Para recebimento do FPE e do FPM,
bem como a consecução dos demais instrumentos citados na
caput, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão
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apresentar, aos órgãos ou entidades responsáveis pela liberação
dos fundos, celebração de acordos, contratos, convênios ou
ajustes, concessão de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral, os comprovantes de recolhimento das suas
contribuições ao INSS referentes aos 3 (três) meses imediatamente anteriores ao mês previsto para a efetivação daqueles
procedimentos.
Art. 92. Os estados, o Distrito Federal e os municípios serão, igualmente, obrigados a apresentar, a partir de I? de junho
de 1992, para os fins do disposto no art. 91, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o INSS
existentes até I? de setembro de 1991, renegociados nos termos
do art. 149.

CAPÍTULO XI
Das Disposições Diversas

Art. 93. Na execução judicial da Dívida Ativa da União,
suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exeqüente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor.
§ I? Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam
desde logo indisponíveis.
§ 2? Efetuado o pagamento integral da dívida executada,
com seus acréscimos legais, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do
respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que
não haja outra execução pendente.
§ 3? O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas.
§ 4? Não sendo opostos embargos, no prazo legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz
do feito, para determinar o prosseguimento da execução.
Art. 94. O INSS e o DpRF estabelecerão critérios para a
dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessas medidas.
Art. 95. A arrecadação da receita prevista nas alíneas 8, b
e c do parágrafo único do art. 16 e o pagamento dos benefícios
da Seguridade Social serão realizados pela rede bancária ou por
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outras formas, nos termos e condições aprovados pelo Conselho
Nacional da Seguridade Social.
Parágrafo único. Os recursos da Seguridade Social serão
centralizados em banco estatal federal que tenha abrangência
em todo o País.
Art. 96. As receitas provenientes da cobrança de débitos
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do INSS deverão constituir reserva
técnica, de longo prazo, que garantirá o seguro social instituído
no Plano de Benefícios da Previdência Social.
Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de
que trata este artigo para cobrir despesas de custeio em geral,
inclusive as decorrentes de criação. majoração ou extensão dos
benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua
utilização. excepcionalmente, em despesas de capital, conforme
definido na lei orçamentária.
Art. 97. A contribuição estabelecida na Lei n? 5.161(25), de
21 de outubro de 1966, em favor da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro),
será de 2% (dois por cento) da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho, estabelecida
no art. 26.
Art. 98. O INSS divulgará, trimestralmente, lista atualizada dos devedores das contribuiçôes previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 16, bem como relatório circunstanciado das medidas administrativas e judiciais adotadas para a
cobrança e execução da dívida.
§ I? O relatório a que se refere o caput será encaminhado
aos órgãos da administração federal direta e indireta, às entidades controladas direta ou indiretamente pela União, aos registros públic6s, cartórios de registro de títulos e documentos, cartórios de registro de imóveis e ao sistema financeiro oficial, para os fins do § 3? do art. 195 da Constituição Federal e da Lei
n? 7.7111261, de 22 de dezembro de 1988.
(25) Coleção das Leis. Brasília, (7):284, out./dez. 1966.

(26) Coleção das Leis. Brasília, (7):100, out.ldez. 1988.
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§ 2? O MTPS fica autorizado a firmar convênio com os governos estaduais e municipais para extensão, àquelas esferas de
governo, das hipóteses previstas no art. I? da Lei n? 7.711, de 22
de dezembro de 1988.
Art. 99. O INSS poderá arrecadar e fiscalizar, mediante
remuneração ajustada, contribuição por lei devida a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no
que couber, o disposto neste regulamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às contribuições que tenham a mesma base utilizada
para o cálculo das contribuições incidentes 80 bre a remuneração
paga ou creditada a segurados, ficando sujeitas aos mesmos
prazos, condições. sanções e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial.
Art. 100. Mediante requisição do INSS, a empresa é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade
por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente.
Parágrafo único. O INSS estabelecerá as condições em que
serão efetuados estes descontos.
Art. 101. Os orçamentos das entidades da administração
pública direta e indireta devem consignar as dotações ao pagamento das contribuições devidas à Seguridade Social, de modo
a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício.

TiTULO II
Das Disposições Gerais

CAPiTULO I
Das Restrições
Art. 102. A empresa que transgredir as normas deste regulamento, além de outras sanções previstas, sujeitar-se-á às seguintes restrições:
a] suspensão de empréstimos e financiamentos, por ínst.ítuíções financeiras oficiais;
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b) revisão de incentivo fiscal de tratamento tributário espe-

cial;

c) inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal;
d) interdição para o exercício do comércio, se for sociedade
mercantil ou comerciante individual;
el desqualificação para impetrar concordata;
f) cassação de autorização para funcionar no país, quando
for o caso.
Art. 103. A empresa em débito para com a Seguridade Social não pode:
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio
cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente. fiscal ou
consultivo, ainda que a título de adiantamento.
CAPÍTULO II
Das Infrações e das Disposições Penais
Seção I
Dos crimes

Art. 104. Constitui crime, punível nos termos da legislação penal:
a) deixar de incluir na folha de pagamento da empresa os
segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou autônomo que lhe prestam serviços;
b) deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da
contabilidade da empresa o montante das quantias descontadas
dos segurados e o das contribuições da empresa;
c) omitir, total ou parcialmente, receita ou lucro auferidos,
remuneração paga ou creditada e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes;
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do público;
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e) deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade
Social que tenham integrado custos ou despesas contábeis relativos a produtos ou serviços vendidos;
f) deixar de pagar salário-família, salário-maternidade,
auxílio-natalidade ou outro benefício devido a segurado, quando
as respectivas quotas e valores já tiverem sido reembolsados à
empresa;

g) inserir ou fazer inserir em folha de pagamento pessoa
que não possui a qualidade de segurado obrigatório;
h) inserir ou fazer inserir em Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a Seguridade Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ser feita;

i) inserir ou fazer inserir em documento contábil ou outro
relacionado com as obrigações da empresa declaração falsa ou
diversa da que deveria constar, bem como omitir elementos exigidos pelas normas legais ou regulamentares específicas;
j) obter ou tentar obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social ou
de suas entidades, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, contrafação, imitação, alteração ardilosa, falsificação ou qualquer outro meio fraudulento.

§ 1~ Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos crimes acima caracterizados o titular de firma individual, os sócios solidários, gerentes, diretores ou administradores que participam ou tenham participado da gestão de empresa beneficiada, assim como o segurado que tenha obtido vantagens.
§ 2~ A punibilidade dos crimes de que tratam as alineas a
a f extingue-se quando o infrator recolhe a contribuição ou outra importância devida antes de ter início a ação fiscal.
§ 3~ A autoridade administrativa que, tomando conhecimento de crime previsto neste artigo, não promover o procedimento criminal cabível responderá por essa omissão, na forma
da legislação penal.

Art. 105. No caso dos crimes caracterizados nas alíneas d,
e e f do artigo anterior, a pena será aquela estabelecida no art.
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5~

da Lei ri? 7.492(271, de 16 de junho de 1986, aplicando-se à espécie as disposições constantes dos arts. 26, 27, 30, 31 e 33 do citado diploma legal.
Art. 106. A Seguridade Social, através de seus órgãos
competentes, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de quaisquer
documentos pertinentes. inclusive contábeis, mediante lavratura do competente termo, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos no art. 104.
Parágrafo único. O INSS e o DpRF estabelecerão normas
específicas para:
a) apreensão de comprovantes e demais documentos;
bl apuração administrativa da ocorrência de crimes;
c] devolução de comprovantes e demais documentos;
d) instrução do processo administrativo de apuração;
e I encaminhamento do resultado da apuração referida na
alínea d à autoridade policial competente;
f) acompanhamento de processos policial e judicial.
Seção II

Das infrações
Art. 107. Por infração de qualquer dispositivo deste regulamento, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, fica o responsável sujeito à multa variável de
Cr3100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme a gravidade da infração e de acordo com
os seguintes valores:
I -

a partir de Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros), nas se-

guintes infrações:

a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este regulamento e com os demais padrões

e normas estabelecidos pelo INSS;
(27) Coleção das Leis. Brasília, (3):346, abr.ljun. 1986.
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b) deixar a empresa de se matricular no INSS, dentro de 30
(trinta) dias contados da data do início de suas atividades,
quando não sujeita a registro do comércio;
c) deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos
segurados a seu serviço importância proveniente de dívida ou
responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social,
relativa a benefícios pagos indevidamente;
d) deixar de matricular no INSS obra de construção civil de
sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de 30 (trinta) dias do início de suas atividades.
II - a partir de Cr$l.OOO.OOO,OO (um milhão de cruzeiros),
nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
b) deixar a empresa de prestar ao INSS e ao DpRF todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
c) deixar a empresa de apresentar os documentos comprobatórios do cumprimento de suas obrigações legais, que devem
permanecer à disposição da fiscalização durante 10 (dez) anos,
na forma do art. 47;
d) obstar o exame da contabilidade da empresa, deixando
de prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados;
e) deixar a empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o COM
missário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir 08 documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas neste regulamento;
f) recusar ou sonegar qualquer documento ou informação,
ou fazer sua apresentação de modo deficiente ao INSS e ao
DpRF;
g) deixar o servidor ou o serventuário da Justiça de exigir
documento comprobatório de inexistência de débito, quando da
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contratação com o poder público ou no recebimento de benefício
ou de incentivo fiscal ou creditício;
h l deixar o servidor ou o serventuário da Justiça de exigir
a apresentação de documento comprobatório de inexistência de
débito, quando da alienação ou oneração, a qualquer título, de
bem imóvel ou direito a ele relativo;
í) deixar o servidor ou o serventuário da Justiça de exigir a
apresentação de documento comprobatório de inexistência de
débito na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa, de valor superior a Cr$2.500.000,OO (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros);
j) deixar o servidor ou o serventuário da Justiça de exigir
documento comprobatório de inexistência de débito no registro
ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo à baixa ou
redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de ent.idade ou sociedade comercial ou civil;
1) deixar o servidor ou o serventuário da Justiça de exigir
documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil,
quando da averbação de obra no registro de imóveis;
m) deixar o servidor ou o serventuário da Justiça de exigir
documento comprobatório de inexistência de débito do incorporador, quando da averbação da obra no registro de imóveis, independentemente do documento apresentado por ocasião da inscrição do memorial de incorporação;
n) deixar o servidor dos órgãos municipais competentes de
exigir a apresentação do certificado de matricula no INSS,
quando do fornecimento de alvará de licenciamento para construção, ou a apresentação dos documentos comprobatórios de
inexistência de débito para concessão de habite-se;
o) deixar o servidor do cartório do registro civil de pessoas
naturais de comunicar os óbitos ao INSS, conforme disposto no
Decreto n? 92.588 (28 ), de 25 de abril de 1986;
p) deixar o dirigente da entidade da administração pública
direta ou indireta de consignar as dotações necessárias ao paga(28) Coleção das Leis. Brasília, (4):154, abr./jun. 1986.
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mento das contribuições devidas à Seguridade Social, de modo
a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício.
Art. 108. As demais infrações a dispositivos deste regulamento, para as quais não haja penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros), aplicando-se-Ihe o disposto nos arts. 111 a 113.
Art. 109. A infração do disposto no art. 103 sujeita o responsável à multa de 50% (cinqüenta por cento) das quantias que
tiverem sido pagas ou creditadas, a partir da data do evento.
Art. 110. A empresa que não comunicar acidente do trabalho ao INSS até o I? (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência, estará sujeita a multa variável entre os limites mínimo e
máximo do salário de contribuição, por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo;
§ l~ Em caso de morte, a comunicação a que se refere este
artigo deverá ser efetuada de imediato à autoridade competente.
§ 2? A multa será elevada em 2 (duas) vezes o seu valor a
cada reincidência.
§ 3? A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido
neste artigo, ou não comunicada, observado o disposto nos artigos 111 a 113.

Seção IJI
Das circunstâncias agravantes das infrações

Art. 111. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator:
I
tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II
agido com dolo, fraude ou má-fé;
III
desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;

IV
obstado a ação da fiscalização;
V
ser devedor reincidente.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a um mesmo dispositivo da legislação previdenciária por uma mesma pessoa ou pelo seu sucessor. dentro de cinco
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anos da data em que houver passado em julgado administrativo
a decisão condenatória referente à infração anterior.

Seção IV
Das circunstâncias atenuantes das infrações

Art. 112. As multas aplicadas na forma do art. 113 poderão ser atenuadas na ocorrência das seguintes circunstâncias:
I - boa-fé ou manifesta ignorância do infrator;
II - ter o infrator corrigido espontaneamente a falta até a
decisão administrativa de primeira instância.
§ 1? A multa poderá ser relevada ou reduzida, mediante
pedido fundamentado dentro do prazo de defesa, se o infrator
for primário e não tiver ocorrido nenhuma das circunstâncias
agravantes estabelecidas no art. 111.
§ 2? O disposto no parágrafo anterior não se aplica nos casos em que a multa decorre de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste regulamento, observado o disposto no art.
59.
Seção V

Da gradação das multas
Art. 113. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, será aplicada nos valores
mínimos estabelecidos nos arts. 107, incisos I e II, e 110 ou no
valor de que trata o art. 108, conforme o caso;
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 111 elevam a
multa em 3 (três) vezes;
III - as agravantes dos incisos III, IV e V do art. 111 elevam a multa em 2 (duas) vezes.
Parágrafo único. A multa será elevada em 3 (três) vezes a
cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em 2 (duas) vezes em caso de reincidência em infrações diferentes. observados
os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 107 e no
110, conforme o caso.
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Art. 114. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato, auto
de infração com relatório preciso da infração e das circunstâncias em que foi praticada, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competenteso
§ I? Recebido o auto de infração, o infrator terá o prazo
de 15 (quinze) dias para apresentar defesa.
§ 2? O auto de infração será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a aplicação da multa.
§ 3? Da decisão que aplicar multa caberá recursos na forma do Capítulo III deste Título.
CAPÍTULO III
Dos Recursos das Decisões

Art. 115. Até que sejam definidas as competências do
Conselho de Recursos do Trabalho e do Seguro Social (CRTSS)
os recursos de decisões do INSS serão interpostos e julgados,
administrativamente, na forma deste capítulo.
Parágrafo único. Os recursos de decisões do DpRF serão
interpostos e julgados, no âmbito administrativo, de acordo com
a legislação pertinente.
Art. 116. Cabe recurso contra decisão do INSS em matéria
prevista neste regulamento:
I - da empresa, do empregador doméstico, do segurado,
do adquirente, consignatário ou cooperativa, por si, seu representante legal ou procurador:
a) contra decisão do INSS, para a Junta de Recursos da
Previdência Social (JRPS) da respectiva região;
b) contra decisão da JRPS, para as Turmas do Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS);
c) contra decisão de Turma do CRPS que infringir lei, regulamento, prejulgado ou ato normativo de órgão do MTPS, ou divergir de decisão de turma ou grupo de turmas para grupo de
turmas do mesmo órgão, em última e definitiva instância.
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II - do INSS:
a) contra decisão de JRPS, para Turma do CRPS;
bl contra decisão de Turma do CRPS, nos mesmos casos da
letra c do inciso l, para grupo de turmas do mesmo órgão, em
última e definitiva instância.
§ I? O prazo para interposição de recurso pelo contribuinte é de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão,
observadas as normas sobre divulgação das decisões;
§ 2? O prazo do INSS para interpor recurso é de 30 itrinta)
dias, contados da data do recebimento do processo.
§ 3? O recurso deve ser interposto perante o órgão que tenha proferido a decisão, com as razões e, se for o caso, os documentos que o fundamentam.
§ 4? A Turma do CRPS não pode conhecer de recurso sobre matéria definida como prejulgado pelo Ministro do Trabalho
e da Previdência Social ou pelo CRPS em sua composição plena.
§ 5? A interposição de recurso independe de garantia de
instância.
Art. 117. Não é admitido recurso para as Turmas do
CRPS de decisão que não implique o pagamento ou quando a
importãncia questionada é inferior a Cr$62.763,19 (sessenta e
dois mil, setecentos e sessenta e três cruzeiros e dezenove centavos).
§ I? O valor referido no caput será reajustado, a partir de
novembro de 1991, na mesma época e com os mesmos índices
que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada
da Previdência Social.
§ 2? O disposto neste artigo não se aplica à revisão de que
tratam os arts. 122 e 123.
Art. 118. Cabe ao INSS recorrer de decisão que contrarie
lei, regulamento, prejulgado ou ato normativo.
Art. 119. Cabe recurso de ofício, à autoridade administrativa imediatamente superior, da decisão originária que declare
indevida contribuição ou outra importância apurada pela fiscalização, reduza ou releve acréscimo legal ou multa aplicada por
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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infração a dispositivos deste regulamento ou autorize a restituição de qualquer importância.
Parágrafo único. No caso de decisão de autoridade delegada, o recurso de ofício será dirigido, por intermédio do delegante, à autoridade a quem este se subordine administrativamente.
Art. 120. Havendo recurso, o órgão que tiver proferido a
decisão instruirá o processo no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, encaminhando-o à instância competente.
§ I? Deve ser dada vista do processo à parte recorrida,
por 15 (quinze) dias, para oferecimento de contra-razões.
§ 2? O INSS pode reformar a sua decisão, deixando, no
caso de reforma favorável ao interessado, de encaminhar o recurso à instância competente, observando-se, entretanto, o disposto no art. 119.
§ 3? Se o reconhecimento do direito do interessado ocorrer
na fase de instrução do recurso por ele interposto contra decisão de JRPS, ainda que de alçada, ou de Turmas de CRPS, o
processo, acompanhado das razões do novo entendimento da entidade, será encaminhado:
a) a JRPS, no caso de decisão dela emanada, para fins de
reexame da questão;
bl ao CRPS, no caso de decisão de turma, para julgamento
na conformidade de suas instruções regimentais.
Art. 121. O recurso só pode ter efeito suspensivo:
I - mediante solicitação do INSS deferida pelo Presidente do CRPS;
II - se assim determinar o órgão recorrido, para resguardar o direito da parte.
Art. 122. O órgão de direção superior competente do
MTPS pode provocar perante o CRPS, no prazo de 5 (cinco)
anos, a revisão de decisão do INSS ou de JRPS que tenha contrariado dísposícão de lei, de regulamento ou de norma por ele
expedida, ou prejulgado do Ministro do Trabalho e da Previdência Social ou do CRPS.
Art. 123. O Ministro do Trabalho e da Previdência Social
pode rever de ofício ato de órgão ou autoridade compreendido
na sua área de competência.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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Art. 124. O processo de interesse de contribuinte não pode
ser revisto após 10 (dez) anos contados da sua decisão final, ficando dispensada a conservação da documentação respectiva
além desse prazo.
Art. 125. O prejulgado do Ministro do Trabalho e da Previdência Social ou do CRPS e as decisões ministeriais reiteradas obrigam a todos os órgãos e entidades integrantes do
MTPS.
PARTEIlI
Das Disposições Gerais

TiTULO I
Da Modernização da Previdência Social
Art. 126. O INSS, na forma da legislação específica, fica
autorizado a contratar auditoria externa, periodicamente, para
analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômicofinanceiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização de
contribuições, hem como pagamento de benefícios, submetendo
os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 127. A Auditoria e a Procuradoria do INSS deverão,
a cada trimestre, elaborar relação das auditorias realizadas e
dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando-a à apreciação do Conselho N acionai da Seguridade Social.
Art. 128. O INSS deverá implantar programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover
reciclagem e redistribuição de funcionários conforme demandas
dos órgãos regionais e locais, visando à melhoria da qualidade
do atendimento, ao controle e à eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios.
Art. 129. O Conselho Nacional da Seguridade Social, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir de sua instalação,
criará comissão especial para acompanhar o cumprimento, pelo
Col. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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MTPS, das providências previstas neste regulamento, bem como de outras destinadas à modernização da Previdência Social.
Art. 130. A instalação de Conselhos Municipais de Previdência Social dependerá de autorização prévia do Conselho Nacional de Previdência Social, segundo critérios por este definidos, com base na população previdenciária do município ou da
área de jurisdição do conselho municipal.
§ I? Os conselhos municipais poderão ter sob sua jur isdição outros municípios cuja população previdenciária não justifique a instalação de conselho próprio.
§ 2? Os critérios para estabelecimento da área de jurisdição dos conselhos municipais serão definidos por ato normativo
de cada Conselho Estadual de Previdência Social.
§ 3? No caso de jurisdição interestadual, conforme a área
de abrangência ou de influência do município-sede, 08 conselhos
estaduais envolvidos definirão critérios conjuntos de atuação.
Art. 131. Compete aos Conselhos Municipais de Previdência Social:
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Conselhos Estaduais e do Conselho Nacional de Previdência Social;
11 - acompanhar a execução e avaliar sistematicamente
a gestão previdenciária no âmbito de sua jurisdição;
UI - propor ao respectivo conselho estadual planos e programas voltados para o aprimoramento da atuação previdenciária;
IV - acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e orçamentos;
V - dar conhecimento ao respectivo conselho estadual,
mediante relatórios por este definidos, da execução dos planos,
programas e orçamentos;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à
Previdência Social, levando ao conhecimento dos conselhos estaduais eventuais irregularidades verificadas no âmbito de sua
jurisdição;
VII - elaborar seus regimentos internos.
Art. 132. Os conselhos municipais serão instalados no prazo de 30 (trinta I dias contados da publicação da resolução do
Col, Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Conselho Nacional de Previdência Social que autorizou a respectiva instalação.
Art. 133. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT). criado na forma dos Decretos n?s 97.936 1291, de
10 de julho de 1989, e 99.378130, de 11 de julho de 1990, é vinculado ao MTPS, que assegurará condições para o funcionamento.
Art. 134. Ao Conselho Gestor do CNT incumbe supervisionar e fiscalizar os trabalhos de implantação do CNT, bem como sugerir as medidas legais e administrativas que permitam,
no prazo máximo de 4 (quatro) anos, a contar de 25 de julho de
1991, data da publicação da Lei n? 8.212, a existência, na Administração Pública Federal, de cadastro completo dos trabalhadores e das empresas.
Art. 135. O Conselho Gestor do CNT terá 12 (doze) membros titulares e igual número de suplentes, nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social para mandato de 4
(quatro) anos, sendo:
I - 6 (seis) representantes do Governo Federal;
n - 3 (três I representantes indicados pelas centrais sindícais ou confederações nacionais de trabalhadores;
In - 3 (três) representantes das confederações nacionais
de empresários.
§ I? A presidência do conselho gestor será exercida por
um de seus membros, eleito para mandato de 1 (um) ano, vedada a recondução.
§ 2? O conselho gestor aprovará, até 60 (sessenta) dias da
sua instalação, seu regimento interno e o cronograma de ímplantação do CNT, observando o prazo-limite estabelecido no
art. 134.
Art. 136. O INSS deverá proceder ao recadastramento de
todos aqueles que, por intermédio de procuração, recebam benefício da Previdência Social.
Parágrafo único. O documento de procuração deverá, a cada semestre, ser revalidado pelos órgãos de atendimento locais
do INSS_
(29) Coleção das Leis. Brasília, 181 (4):1664, jul./ago. 1989.
(30) Coleção das Leis. Brasília, 182(4):2581, jul./ago. 1990.
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Art. 137. O setor encarregado pela área de benefícios do
INSS deverá estabelecer indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizadas pelos órgãos locais de atendimento.
Art. 138. Os cartórios de registro civil que descumprirem
a norma relativa à comunicação de óbito ao INSS, conforme o
disposto no Decreto n? 92.588, de 25 de abril de 1986, sujeitar-seão à multa prevista nos arts. 107 a 113.
§ I? O INSS, em conjunto com a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev), instituirá o
modelo de comunicação a que se refere o caput, e expedirá instruções complementares para efeito da uniformização de prazos
procedimentos e controle.
§ 2? O INSS e a Dataprev confrontarão a relação dos óbitos registrados com os cadastros da Previdência Social, determinando o cancelamento dos pagamentos a partir da data do falecimento, aos beneficiários identificados na comunicação.
Art. 139. Com a implantação do Cadastro Nacional do
Trabalho (CNT), todos os segurados serão identificados através
do Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), que será único,
pessoal e intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional e formalizado pelo Documento de Inscrição
do Trabalhador (DCT).
Parágrafo único. Ao segurado já cadastrado no Programa
de Integração Social - PIS/Programa de Assistência ao Servidor Público - Pasep não caberá novo cadastramento.
Art. 140. Os postos de benefícios deverão adotar como
prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com os dados das empresas 'e de contribuintes em geral
quando da concessão de benefícios.
Art. 141. O pagamento dos benefícios deverá ser efetuado
de acordo com o seguinte critério:

I - valores até Cr$999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil cruzeiros), mediante autorízação dos postos do INSS;
II - valores de Cr$999.000,0l (novecentos e noventa e nove mil cruzeiros e um centavo) até Cr$4.999.999,99 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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nove cruzeiros e noventa e nove centavos), mediante autorização das direções regionais do INSS;
In - valores a partir de Cr$5.000.000,OO (cinco milhões de
cruzeiros), mediante autorização da Presidência do INSS.
Art. 142. O INSS deverá iniciar, a partir de 60 (sessenta)
dias e concluir, no prazo de até 2 (dois) anos a contar da data
dá publicação deste regulamento, programa de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da Previdência Social, a
fim de apurar irregularidades e falhas porventura existentes.
§ I? O programa deverá ter como etapa inicial a revisão
dos benefícios concedidos por acidente do trabalho.
§ 2? Os resultados do programa a que se refere o caput deverão, concomitantemente à revisão de concessão e manutenção
dos benefícios, promover a coleta de dados que irão constituir
fonte de informações para implantação do Cadastro de Beneficiários da Previdência Social e sua manutenção.

§ 3? O programa de revisão da concessão e da manutenção
dos benefícios poderá contar com auxilio de auditoria independente.
§ 4? Os beneficiários da Previdência Social, aposentados
por invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustacão do pagamento do benefício, a submeterem- se a exames médicos-periciais
na forma do disposto no art. 44 do Regulamento dos Benefícios
da Previdência Social (RBPS).
Art. 143. O INSS deverá rever os benefícios, inclusive os
concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegado como causa para a
sua concessão.
Art. 144. O INSS promoverá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação deste regulamento, a revisão
das indenizações associadas a benefícios por acidente do trabalho, cujos valores excedam a Cr$1.700.000,OO (um milhão e setecentos mil cruzeiros).
Art. 145. Os órgãos públicos federais, da administração
direta, indireta ou fundacional, envolvidos na implantação do
CNT, se obrigam, nas respectivas áreas, a tomar as providênCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6,

e.z,

pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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das necessarras para o cumprimento do prazo previsto no art.
134, bem como do cronograma a ser aprovado pelo conselho gestor.

TÍTULO II
Das Disposições Transitórias

Art. 146. Enquanto não for aprovada a Lei de Assistência
Social, o representante do conselho setorial respectivo será indicado pelo Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 147. O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da sua instalação, adotará as
providências necessárias ao levantamento das dívidas da União
para com a Seguridade Social.
Art. 148. O INSS poderá firmar convênio com as entidades beneficentes de assistência social que atendam ao disposto
nos arts. 30 a 33, para o recebimento mediante prestação de serviços de interesse da Seguridade Social, conforme normas a serem definidas pelo Conselho Nacional da Seguridade Social, dos
valores devidos à Seguridade Social, correspondentes ao período de I? de setembro de 1977 a 25 de julho de 1991, data da publicação da Lei ri? 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 149. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, inclusive de suas autarquias, fundações públicas e sociedades por eles controladas, para com o INSS, existentes até I? de setembro de 1991, poderão ser liquidados em até
240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais, desde que requerido
o parcelamento até 30 de abril de 1992.
§ I? Para apuração dos débitos será considerado o valor
original, atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade
Social para correção .de seus créditos.

§ 2? Os débitos de que trata este artigo podem incluir, em
caráter excepcional, as contribuições descontadas dos empregados e não recolhidas, bem como os saldos devedores de parcelamentos, inclusive dos concedidos nos termos do art. 57 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, ainda que rescindidos, existentes até I? de setembro de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237·3757. nov.Zdez , 1991.
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§ 3? Aos débitos liquidados na forma prevista neste artigo
aplica-se, no que couber, o disposto no art. 63.
§ 4~ Será estabelecida, em convênio, cláusula autorizativa
da retenção dos valores devidos ao INSS das cotas do FPE e do
FPM.
Art. 150. O INSS, em caráter excepcional, fica autorizado
a cancelar em até 30% (trinta por cento) o valor dos débitos dos
governos estaduais, do Distrito Federal e das prefeituras municipais, existentes até I? de setembro de 1991.
Parágrafo único. O INSS apresentará ao Conselho Nacional da Seguridade Social os critérios adotados para o cancelamento.
Art. 151. Até que seja totalmente implantado o CNT, as
instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e
municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do INSS mediante realização de convênio, todos os dados necessários à perrnanente atualização dos seus cadastros.
Parágrafo único. O convênio estabelecerá, entre outras
condições, a forma e a periodicidade de acesso ao cadastro e às
alterações posteriores.
Art. 152. Os processos judiciais nos quais é a Previdência
Social exeqüente, cuja última movimentação houver ocorrido
até 31 de dezembro de 1984, e estiverem paralisados por ausência da localização do executado ou de bens para garantir a execução, e cujo valor originário do débito for inferior, em moeda
então corrente, ao equivalente a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, estão declarados extintos pela
Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991, cabendo ao Poder Judiciário, com prévia intimação, providenciar a baixa e o arquivamento do feito.
Art. 153. Os valores expressos em cruzeiros neste regulamento serão reajustados na competência setembro de 1991 em
147,06% (cento e quarenta e sete inteiros e seis décimos por cento), de acordo com o art. 19 da Lei n? 8.222 1311, de 5 de setembro
de 1991, excetuados os valores expressos no § 7? do art. 63 e no
art. 117.
(31) Coleção das Leis. Brasília, 183(5, t.1):2044, set./out. 1991.
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Parágrafo umco. Os valores expressos em cruzeiros no §
9? do art. 47 serão reajustados em janeiro de 1992, excepcionalmente, com base na variação integral do INPC, acumulada de
setembro a dezembro de 1991.
Art. 154. O salário-base referente ao mês de novembro de
1991 poderá ser o de qualquer classe até a correspondente àquele utilizada para pagamento da contribuição referente ao mês de
outubro de 1991, admitida a progressão de que trata o parágrafo
12 do art. 38.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de enquadramento na escala de salário-base ocorridos no
mês de novembro de 1991.

Art. 155. A contribuição anual obrigatória do segurado
empregador rural, referente ao exercício de 1991, corresponderá
a 10/12 (dez doze avos) do valor apurado na forma da Lei n?
6.260(32), de 6 de novembro de 1975 e será recolhida, em caráter
excepcional, até 31 de maio de 1992, de acordo com as instruções do INSS.

TÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 156. Fica o INSS obrigado a:
I - enviar às empresas e aos contribuintes individuais,
quando por eles solicitado, extrato de recolhimento das suas
contribuições;
II - emitir automaticamente e enviar às empresas avisos
de cobrança de débitos;
IH - emitir e enviar aos beneficiários o Aviso de Concessão de Benefícios, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos;
IV - reeditar versão atualizada, nos termos do Plano de
Benefícios, da Carta dos Direitos dos Segurados:
V - divulgar, com a devida antecedência, pelos meios de
s:omunicação, alterações das contribuições das empresas e dos
segurados em geral;
(32) Coleção das Leis. Brasília, (7):154, out.ldez. 1975.
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VI - descentralizar, progressivamente, o processamento
eletrônico das informações, mediante extensão dos programas
de informatização aos Postos de Atendimento e às Regiões Fiscais;
VII - garantir a integração dos sistemas de processamento
eletrônico de informações e sua compatibilidade com o Cadastro
Nacional do Trabalhador (CNT).

Art. 157. Deverão ser enviadas ao Congresso Nacional,
anualmente, acompanhando a Proposta Orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social,
abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 (vinte)
anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis
demográficas, econômicas e institucionais relevantes.
Art. 158. É inadmissível a antecipação de pagamento de
contribuições para efeito de recebimento de benefícios.
Art. 159. Os prazos de prescrição de que goza a União
aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no art.
71.
Art. 160. Os valores expressos em cruzeiros referidos nos
arts. 84, 107, 108, 141 e 144 serão reajustados, a partir de I? de
agosto de 1991, nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Art. 161. As contribuições devidas à Previdência Social
que tenham sido criadas, majoradas ou estendidas pela Lei n?
8.212, de 24 de julho de 1991, serão exigiveis a partir da competência novembro de 1991.
Parágrafo único. As contribuições devidas à Seguridade
Social até a competência outubro de 1991 são regidas pela legislação anterior à Lei ri? 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 162. Até que o MTPS estabeleça os percentuais de
que trata o § 4? do art. 25, será utilizada a alíquota de 11,71%
(onze inteiros e setenta e um centésimos por cento] sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros.
Art. 163. O segurado empregador rural, filiado ao Regime
de Previdência Social instituído pela Lei n? 6.260, de 6 de novembro de 1979, passa a filiar-se ao Regime Geral de PrevidênCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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cia Social (RGPS), como segurado obrigatório, de acordo com os
incisos IH, alínea a, e V, alínea a, do art. 10, conforme o caso.
Art. 164. Até 25 de janeiro de 1992, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei instituindo a
previdência complementar, pública e privada, em especial para
os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no
§ 5? do art. 37.
Art. 165. As disposições contempladas no Regulamento do
Custeio da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n?
83.0811331, de 24 de janeiro de 1979, com as alterações introduzidas pelo Decreto n? 90.817(34), de 17 de janeiro de 1985, não constantes deste regulamento, aplicam-se subsidiariamente, no que
couber, até que seja publicada a Consolidação dos Regulamentos da Organização e do Custeio da Seguridade Social.
ANEXO
(Decreto n? 356, de 7 de dezembro de 1991)
REGULAMENTA0 DA ORGANIZAÇÃO E DO CUSTEIO
DA SEGURIDADE SOCIAL
Relação de Atividades Preponderantes
e Correspondentes Graus de Risco
GRAU 1. (Riscos Leves - Taxa 1,00%)
201 -

202 -

Comércio Atacadista
15 (O) Matéria-prima e manufaturada de couro, peles e
borracha.
18 (O) Instrumentos musicais e discos.
22 (O) Brinquedos.
Comércio Varejista
04 (2) Leiterias.
05 (O) Farmácias, drogarias e perfumarias.
06 (O) Tecidos, roupas, calçados e armarinhos.
08 (1) Sala de exposição e vendas de automóveis, sem
serviço de demonstração, sem garagem ou oficina.
10 (1) Livraria e papelaria.

(33) Coleçao das Leis. Brasília, (2):70, jan.lmar. 1979.
(34) Coleção das Leis. Brasília, (2):63, jan./mar. 1985.
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(2) Papelaria sem tipografia, embora com confecção
de cartões de visita.
12 (O) Ótica, fotografias, jóias e relógios.
(1) Relojoaria sem oficina.
(2) Ótica sem fabricação de aparelhos.
15 (OI Vendas lotéricas.
17 (O) Lojas de leiloeiros.
18 (O) Instrumentos musicais e discos.
20 (OI Comércio de flores naturais e artificiais.
23 (OI Artigos ortopédicos.
24 (O) Artigos para fumantes.
25 (O) Brinquedos.
29 (O) Artigos religiosos.
31 (O) Couros e peles.
301 - Empresas de Seguros Privados e Capitalização
01 (O) Seguros e capitalização.
02 (O) Sorteios.
03 (O) Corretores de fundos públicos e câmbio.
302
Estabelecimentos Bancários
01 (O) Bancos e casas bancárias.
303
Empresas de Financiamento, Investimento e Crédito
01 (O) Financiamento, investimento e crédito.
501
Empresas Ferroviárias Urbanas
03 (O) Administração (agências).
503
Empresas Rodoviárias Urbanas
03 (O) Administração (agências).
601 - Empresas de Comunicação
05 (O) Serviços de telecomunicações.
06 (O) Empresa postai.
603
Empresa de Radiodifusão
02 (O) Estações de televisão.
604 - Empresas Jornalísticas
01 (O) Empresas proprietárias de jornais e revistas (sem
oficina gráfica).
01 (1) Empresas proprietárias de jornais e revistas (com
oficina gráfical.
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02 (O) Distribuidores de jornais e revistas.

701 -

702 -

703 -

801 -

803 -

Estabelecimentos de Ensino
01 (O) Ensino pré-primário.
02 (O) Ensino primário.
03 (1) Ensino médio (secundário), sem ciências experimentais.
(2) Ensino médio (secundário), com ciências experimentais.
04 (1) Ensino técnico, sem ciências experimentais.
(2) Ensino técnico, com ciências experimentais.
05 (1) Ensino superior, sem ciências experimentais.
(2) Ensino superior, com ciências experimentais.
06 (1) Estabelecimentos de aprendizagem profissional da
indústria e do comércio, sem ciências experimentais.
(2) Estabelecimentos de aprendizagem profissional da
indústria e do comércio, com ciências experimentais.
99 (O) Outros estabelecimentos de ensino.
(1) Sem ciências experimentais.
(2) Com ciências experimentais e auto-escolas.
(3) Entidades culturais e de bem-estar social.
Empresas de Difusão Cultural e Artística
Dl (O) Orquestras, bandas de música e similares.
02 (O) Grupos teatrais e folclóricos.
03 (O) Outros estabelecimentos de cultura.
Estabelecimentos de Cultura Física
Dl (O) Ginástica.
02 (O) Academia de lutas.
99 (O) Outros estabelecimentos de cultura física.
Serviços Públicos
99 (9) Ministérios, autarquias e outros órgãos do serviço
público federal, estadual ou municipal com atividades predominantes burocráticas.
Serviços Pessoais
Dl (O) Salões de barbeiros, cabeleireiros e manicure.
04 (O) Serviços de lustradores de calçados.
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804 -

805 -

807 -

999 -

Consultórios e Escritórios de Profissionais Liberais
01 (O) Consultórios de advogados.
02 (O) Consultórios médicos.
04 (O) Consultórios odontológicos.
06 (O) Escritórios de economia.
07 (O) Escritórios de estatística.
08 (O) Escritórios de contabilidade.
09 (O) Escritórios de arquitetura.
10 (O) Escritórios técnicos (consultorias). Téc. de Administração.
11 (O) Escritórios de desenho.
12 (O) Escritórios de atuária.
13 (O) Compositores artísticos, musicais e plásticos.
99 (O) Outros não classificados.
Escritórios Comerciais (exceto de profissionais liberais)
Ol (O) Corretores de mercadorias, inclusive jóias e pedras preciosas.
03 (O) Despachantes.
04 (O) Representantes comerciais; consignações.
05 (O) Escritórios de datilografia; tradução e informação.
06 (O) Escritórios de firmas comerciais, inclusive administradoras de bens móveis.
(1) Empresas de vendas e cobranças a domicílio (com
empregados não viajando).
07 (O) Escritórios de colocação e registros diversos; cartórios.
08 (O) Escritórios de firmas industriais; agentes da propriedade industrial.
09 (O) Corretores de navios.
99 (O) Diversos não classificados.
Serviços Diversos
Ol (O) Partidos políticos.
02 (O) Associações de classe; sindicatos; federações; confederações etc.
04 (O) Conventos, mosteiros e sociedades religiosas.
06 (1) Funerária, sem trabalho de madeira.
Microempresa

GRAU 2.

(Riscos Médios - Taxa 2,00%)
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105 -

Indústria do Fumo
01 (1) Fabricação manual de charutos ou cigarros.
(2) Manipulação de fumo.
(3) Fabricação mecânica de charutos e cigarros.

106 -

Indústria Têxtil, Fiação e Tecelagem
01 (O) Conserto de sacaria.
02 (O) Fabricação de produtos de malha; fabricação de
meias.
03 (O) Fiação e tecelagem em geral.
04 (OI Especialidades têxteis, passamanarias, rendas, tapetes, toalhas e bordados.
(1) Fabricação de bordados e passamanarias; fabricação de rendas.
(2) Fabricação de fitas e cadarços.
(3) Fabricação de filó; fabricação de tapetes.
05 (O) Estamparia, alvejamento e tingimento de fios e tecidos.
99 (1) Fabricação de linha para coser.
(2) Fabricação de veludo e pelúcia.
(3) Fabricação de tecidos impermeáveis.

107 -

Indústria de Calçados e Vestuário
01 (O) Indústria de calçados (fabricação e reparação; solado palmilhado).
(1) Oficina manual de calçados e sapateiros.
(2) Fabricação de calçados.
02 (O) Alfaiataria e confecção de roupas para homem.
03 (O) Fabricação de camisas para homem, roupas brancas, gravatas etc.
(1) Fabricação de gravatas.
(2) Fabricação de roupas brancas.
04 (l) Fabricação de guarda-chuvas, sem fabricação de
cabos e armações.
(2) Fabricação de bengalas, cabos e armações de
guarda-chuvas.
05 (O) Luvas, bolsas e peles de resguardo.
06 (O) Fabricação de pentes, botões e similares.
07 (1) Oficina de conserto de chapéus de palha, exclusivamente.
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(2) Fabricação de bonés; oficina de conserto de chapéus.
(3) Fabricação de chapéus de feltro, de lã ou de palha.
08 (O) Confecções de roupas e chapéus de senhoras e
criança. Oficina (atelier) de costura.
09 (O) Confecções de cama e mesa.
109 -

Indústria do Mobiliário
02 (1) Fabricação de móveis de vime e bambu.

110 -

Indústria do Papel e Papelão
02 (O) Artefatos de papel e papelão.
03 (O) Fitas adesivas.

111 -

Indústria Gráfica e Editorial
01 (O) Tipografia e litografias.
02 (O) Gravura (fotogravura, rotogravura e estereotipia).
03 (O) Encadernação e cartonagem,
04 (O) Editoras com oficinas gráficas.
99 (O) Indústrias gráficas não classificadas.

112 -

Indústrias de Couros e Peles
02 (O) Artigos de couro, exceto calçados e artigos do vestuário.
(1) Oficina de correaria.

113 -

Indústria de Artefatos de Borracha
03 (O) Fabricação de pneus e câmaras de ar.

114 -

Indústrias Químicas e Farmacêuticas
02 (O) Produtos farmacêuticos.
(1) Fabricação e acondicionamento de comprimidos.
(2) Fabricação de produtos farmacêuticos, sem fabricação de matéria-prima.
04 (O) Resinas sintéticas.
05 (O) Perfumarias e artigos de toucador.
(1) Fabricação de perfumaria, sem fabricação de sabonetes; fabricação de pó-de-arroz, carmim, talco
e pasta de dentes.
05 (2) Fabricação de perfumarias, com fabricação de sabonetes.
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117 -

Indústrias de Produtos Minerais Não-Metálicos, Vidro,
Cal, Cimento, Gesso, Olaria e Cerâmica.
10 (O) Produtos de amianto.

119 -

Indústria Mecânica e de Material Elétrico e Eletrônico
03 (1) Oficina de conserto de máquinas de costura, de
escrever, de calcular e registradora.
07 (1) Oficina de cutelaria.
(2) Oficina de armeiro.
12 (O) Aparelhos eletrodomésticos (fabricação e reparação),

120 -

123 -

13 (1) Fabricação de cartazes luminosos e serviços de
colocação; fabricação de aparelhos elétricos (não
abrangendo motores, geradores, transformadores,
elevadores e painéis).
(3) Fabricação de aparelhos de eletricidade grandes,
incluindo motores, geradores. transformadores e
painéis.
14 (O) Rádio e televisão (fabricação, montagem e reparação).
(1) Oficina de conserto de rádios, sem instalação de
antenas.
(2) Oficina de conserto de rádios, com instalação de
antenas.
15 (O) Fabricação de peças para automóveis e similares.
Indústria de Construção e Reparação de Veículos
01 (O) Indústria automobilística, fabricação e montagem.
02 (2) Posto de regulagem ou mudança de freio de automóvel.
03 (O) Indústria de construção e reparação naval.
Indústrias Diversas
01 (O) Indústria de joalheria, ourivesaria, relojoaria e similares.
03 (O) Instrumentos musicais em geral (fabricação e reparação).
04 (O) Fabricação de discos virgens; empresas de gravação.
05 (O) Indústria de filmes virgens em geral.
06 (O) Fabricação de aparelhos óticos e fotográficos.
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07 (O) Fabricação de brinquedos.
OS (2) Fabricação de algodão hidrófilo.
10 (O) Aparelhos ortopédicos.
11 (O) Aparelhos de precisão.
12 (O) Indústria cinematográfica (inclusive laboratório

cinematográfico) .
13 (O) Fabricação de artigos médicos e dentários, inclusive prótese.
(1) Fabricação de dentes artificiais.
(2) Oficina de prótese dentária.
13 (3) Fabricação de instrumentos de cirurgia.
15 (O) Artesanatos.
(1) Fabricação manual de flores artificiais.
16 (O) Produção de fotocópias.
17 (O) Artes fotográficas.
26 (O) Perucas e cabeleiras.
99 (1) Oficinas de velas para embarcações.
(2) Fabricação de artigos de âmbar e de cera; fabricação de esteiras.
(3) Fabricação de couro artificial; de oleados; de tapetes de linóleo e cortiça; fabricação de estojos, sem
trabalhos de madeira ou de metal; fabricação de
lixa.
201 -

202 -

Comércio Atacadista
03 (1) Depósitos de vinhos e espirituosos por atacado.
04 (O) Fumos, cigarros e charutos.
05 (O) Drogas e medicamentos.
06 (O) Tecidos, roupas, calçados e armarinhos.
07 (O) Máquinas; aparelhos, veículos e acessórios.
10 (O) Papel e papelão.
12 (O) Material fotográfico, ótico, jóias e relógios.
16 (O) Perfumaria e artigos de toucador.
19 (O) Material elétrico.
20 (O) Livros (editoras que não possuem oficinas gráficas).
24 (O) Artigos para fumantes.
25 (O) Material para escritório.
Comércio Varejista
02 (1) Comércio de aves, sem matança.
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03 (O) Gêneros alimentícios em geral, inclusive frutas e

verduras:
Cafés, bares e restaurantes.
Bares.
Restaurantes.
Carros-restaurantes.
Móveis e aparelhos eletrodomésticos.
Lojas de material elétrico; lojas de aparelhos eletrodomésticos e fogões.
(2) Depósito de móveis, sem fabricação, com montagem e lustração.
OS (O) Máquinas, veículos e acessórios.
(31 Lojas de acessórios, salas de demonstração, exposição e venda de automóveis.
09 (O) Ferragens, louças e material para construção, vidros planos, cristais e espelhos.
12 (3) Ourives com oficina, gravadores. Relojoaria com
oficina.
16 (O) Instrumentos cirúrgicos (hospitalares e científicos).
19 (O) Artigos plásticos.
21 (O) Artigos de limpeza.
22 (O) Artigos esportivos, cutelaria, armas e munições.
27 (O) Artigos de borracha.
99 (1) Lojas em geral, não especificadas em outras classes.
(2) Colocação interna de cortinas.
(3) Loja de faz-tudo com oficina de consertos; carvoaria e varejo de lenha, sem serra; colocação de cartazes e reclames.
(4) Empresas de ajardinamento; empapelamento de
paredes, sem pintura e sem serviço de decoração.
(5) Feiras livres.
Estabelecimentos Bancários
02 (O) Cooperativas de crédito.
Empresas de Navegação
02 (4) Serviços de reboque para remoção de matérias ou
obras flutuantes.
Empresas Aeroviárias
04 (O)
(1)
(3)
(4)
07 (OI
(1)

302

401 -

402 -
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601 -

602
603
604 -

01 (1) Empresas aeroviárias, inclusive táxi aéreo.
Empresas de Comunicação
01 (O) Empresas telegráficas terrestres.
02 (O) Telegráficas submarinas.
03 (O) Radiotelegráficas e radiotelefônicas.
04 (O) Empresas mensageiras.
Empresas de Publicidade
01 (O) Publicidade em geral.
Empresas de Radiodifusão
01 (O) Estações de rádio.
Empresas Jornalísticas
01 (O) Empresas proprietárias de jornais e revistas (sem
oficina gráfica)

605 -

Empresas de Informática
01 (O) Serviços de Processamento de Dados.
02 (O) Fabricação, comercialização, manutenção e/ou armazenagem de equipamentos destinados aos setores de informática.

704 -

Estabelecimentos Hospitalares e Postos de Saúde
01 (O) Hospitais.
02 (O) Casas de saúde e repouso, inclusive clínicas.
03 (O) Maternidades.
04 (O) Postos de saúde e vacinação; bancos de sangue.
05 (O) Estabelecimentos veterinários.
99 (O) Outros não classificados.

705 -

Estabelecimentos Científicos e Centros de Pesquisas
01 (O) Estabelecimentos científicos e centros de pesquisa
(tecnológicas) .
02 (O) Laboratoristas (laboratórios de análises).
03 (O) Laboratórios de raio X.

802 -

Turismo, Hospitalidade e Diversões
01 (O) Empresas de turismo.
02 (O) Hotéis e similares.
(1) Hotéis e similares, sem lavanderia mecânica ou
fabricação de gelo.
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(2) Hotéis e similares, com lavanderia mecânica ou
fabricação de gelo.
03 (O) Cinemas, teatros, casas e parques de diversões.
(1) Salões de bilhares.
04 (O) Clubes e associações recreativas.
(1) Clubes náuticos, sem construção de barcos; clubes
esportivos, sem jogadores de futebol.

803

~

Serviços Pessoais
02 (O) Casas de banho, saunas, banhos turcos, massagens e similares.
03 (O) Lavanderias e tinturarias.

804 -

Consultórios e Escritórios de Profissionais Liberais
03 (O) Consultórios veterinários.
05 (O) Escritórios de engenharia.

805 -

Escritórios Comerciais (exceto de profissionais liberais)
02 (O) Corretores de imóveis e de loteamentos.
06 (2) Empresas de vendas e cobranças (com empregados viajando).

806

Serviços de Administração e Conservação de Edifícios
03 (O) Condomínios.
807 - Serviços Diversos
03 (O) Garagens.
GRAU 3. (Riscos Graves - Taxa 3,0%)
001 - Agricultura
01 10) Cultura de cereais.
02 (O) Cultura de leguminosas alimentícias.
03 (O) Cultura de tubérculos e raízes.
04 (O) Cultura de plantas industriais.
05 10) Cultura de frutas.
(1) Lavoura de café; citricultura sem packing house.
(2) Lavoura de cacau; cultura de bananas sem transporte marítimo; citricultura com packing house.
(3) Culturas de bananas com transporte marítimo.
99 (O) Outras culturas.
002 - Silvicultura
OI (O) Silvicultura.
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003 -

004
005
101

102

Criação
01 (O) Bovinos.
02 (O) Eqüinos, muares e asininos.
03 (O) Suínos.
04 (O) Ovinos.
05 (O) Caprinos.
06 (O) Avicultura.
07 (O) Apicultura e sericicultura.
99 (O) Outras criações.
Caça
01 (OI Caça.
Pesca
Dl (O) Armadores de pesca.
- Indústria Extrativa Vegetal
oi (O) Borracha.
02 (O) Gomas não elásticas.
03 (OI Ceras e resinas.
04 (O) Fibras vegetais e descaroçamento de algodão.
05 (O) Oleaginosas.
06 (O) Castanhas.
07 (O) Erva-mate.
(1) Sem derrubada.
(2) Com derrubada.
08 (OI Guaraná.
09 (OI Lenha e carvão vegetal.
10 (OI Extração de madeira.
99 (O) Outras extrações vegetais.
(1) Extrações de taninos de madeira.
(2) Derrubada de matas; extração de timbó.
- Indústria Extrativa Mineral
Dl (1) Carvão mineral, a céu aberto.
(2) Carvão mineral, com galerias.
02 (1) Ferro, piritas e metais básicos, a céu aberto, sem
explosivos.
(2) Ferro, piritas e metais básicos, a céu aberto, com
explosivos, ou com galerias e sem explosivos.
(3) Ferro, pirita e metais básicos, com galeria e com
explosivos.
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103 -

03 (11 Estanho, a céu aberto, sem explosivos.
(2) Estanho, a céu aberto, com explosivos, ou com galerias e sem explosivos.
(31 Estanho, com galeria e com explosivos.
04 (O) Petróleo bruto e gás natural.
05 (OI Pedra, calcáreo, argila e areia.
[l } Areia, sem explosivos e sem mineração de subsolo.
(2) Argila, sem explosivos e sem mineração de
subsolo; caolim sem galerias.
(3) Cal, com extração de pedras; pedreiras, sem explosivos.
(4) Caolim, com galerias; calcário, a céu aberto, com
explosivos.
(5) Pedreiras, com explosivos.
06 (1) Mármore, sem explosivos.
(2) Mármore, com explosivos.
07 (O) Sal.
OS (OI Minerais para indústrias químicas.
09 (1) Ouro e metais preciosos, a céu aberto, sem explosivos.
(2) Ouro e outros metais preciosos. a céu aberto, com
explosivos, ou com galerias e sem explosivos.
(3) Ouro e outros metais preciosos, com galerias e
com explosivos.
10 (OI Diamantes e pedras preciosas.
99 (1) Quartzo, a céu aberto, sem explosivos.
(2) Mica, a céu aberto, sem explosivos.
(3) Mica, com explosivos ou com galerias e sem explosivos.
(4) Mica, com galerias e com explosivos.
Indústria de Produtos Alimentícios
01 (O) Torrefação e moagem de café; café solúvel.
02 (2) Moagem de milho, arroz e outros grãos.
03 (OI Mandioca, fécula e outras farinhas.
04 (O) Açúcar (fabricação e refinação).
05 (O) Refinação do sal.
06 (OI Padarias.
07 (1) Confeitarias, com fabricação.
(2) Fabricação de balas e de chocolates.
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104 -

105 -

106 -

08 (1) Sorveterias.
(21 Fabricação de gelo; sorveterias com vendagem ambulante.
09 (O) Mate e chá.
10 (O) Laticínios e derivados.
11 (O) Massas alimentícias e biscoitos.
12 (O) Azeite, óleos e gorduras alimentícias (vegetais e
animais).
13 (O) Conservas alimentícias (carnes e derivados).
(1) Fabricação de conservas de vegetais e de frutas,
com enlatamento.
(2) Fabricação de conservas de carne, salsicha etc.,
com enlatamento.
(3) Frigorífico (com matança de gado), matadouro,
charqueada.
14 (O) Condimentos.
15 (O) Ração balanceada.
16 (O) Trigo.
17 (O) Beneficiamento de arroz, aveia, milho, feijão e soja.
18 (O) Imunização e tratamento das frutas.
19 (O) Doces (inclusive enlatados}.
99 (O) Outros produtos alimentícios.
Indústria de Bebidas
01 (O) Cerveja de alta e baixa fermentação.
02 (O) Vinhos.
03 (O) Águas minerais.
04 (O) Aguardente e outras bebidas alcoólicas.
05 (O) Engarrafamento.
06 (O) Vinagres.
99 (O) Outras bebidas não classificadas.
Indústria do Fumo
01 (O) Indústria do fumo.
(2) Manipulação de fumos.
Indústria Têxtil, Fiação e Tecelagem
01 (O) Fabricação de cordoalha e estopa.
(2) Fabricação manual de cordas e barbantes.
(3) Fabricação de estopa; fabricação mecânica de cordas e barbantes; fabricação de capachos.
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Tecidos de lona.
Indústrias têxteis não classificadas.
Indústria de Calçados e Vestuário
01 (3) Fabricação de calçados de borracha; de saltos de
madeira; fabricação de tamancos.
99 (O) Outras confecções não classificadas.
Indústria Madeira e Cortiça (exceto do mobiliário)
01 (O) Carpintaria, marcenaria etc.
(1) Oficina de tornearia de madeiras.
(2) Caixotaria com desdobramento de madeira; carpintaria sem serragem de toros; oficina de segeiros.
01 (3) Estância de lenha com serra; serraria em geral;
sem extração de madeira e com guindastes mecânicos; fabricação de compensados de madeira,
com desdobramento e serraria.
(4) Serraria em geral, com ou sem extração de madeira.
02 (O) Cestaria, junco e vime.
03 (O) Cortiça, artefatos de cortiça e similares.
04 (1) Tanoaria, sem fabricação de peças.
(2) Tanoaria, com fabricação de peças.
99 (O) Indústria de madeira e cortiça, não classificadas.
(1) Oficina de consertos de instrumentos de madeira,
sem trabalho de carpintaria.
(2) Fabricação de cachimbos de madeira; caixotaria
sem desdobramento de madeira, tendo apenas máquinas para cortar tábuas do tamanho das caixas;
fabricação de canetas, lápis e pauzinhos; fabricação de palitos.
06 (O)
99 (O)

107 -

108 -

109 -

110 -

Indústria do Mobiliário
01 (O) Colchoaria, estofaria (cortinados e estofos, exceto
capotaria) .
02 (O) Móveis em geral.
(2) Fabricação de móveis de madeira.
99 (O) Indústrias do mobiliário não classificadas.
Indústria de Papel e Papelão
01 (O) Fabricação de papel e papelão.
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Fabricação de papel com fabricação de polpa de
madeira (processo de moagem); fabricação de papelão.
(2) Fabricação de papel, com fabricação de polpa de
madeira.
99 (O) Indústria do papel e papelão, não classificadas.
(1)

112 -

113 -

Indústrias de Couros e Peles
OI (O) Curtimento de couros e peles.
(1) Curtume; salgadeira de couros; preparo de peles.
(2) Pelotários.
02 (2) Fabricação de solas e correias; preparo de pelicas
e envernizamento.
03 (O) Artigos de peles, exceto artigos do vestuário.
99 (O) Indústrias de couros e peles, não classificadas.
Indústrias de Artefatos de Borracha
OI (O) Artefatos de borracha e beneficiamento.
(11 Fabricação manual de preventivos higiênicos de
borracha.
(2) Fabricação de artefatos de borracha.
02 (O) Vulcanização e recauchutagem.
99 (O) Indústrias de artefatos de borracha, não classificadas.

114 -

Indústrias Químicas e Farmacêuticas
OI (O) Produtos químicos para fins industriais.
(1) Fabricação de gelatina; fabricação de glicerina; fabricação de sebos e graxas; fabricação de xaropes;
indústria petroquímica; matérias-primas para inseticidas e fertilizantes.
OI (2) Fabricação de oxigênio.
(3) Fabricação de produtos químicos não explosivos e
não inflamáveis.
03 (O) Preparação de óleos vegetais, animais ou minerais.
(1) Extração e refinação de óleo vegetal; extração de
gorduras.
(2) Beneficiamento e estiva de castanha; extração e
refinação de óleo mineral ou animal.
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Fabricação de sabão e velas.
(1) Fabricação de saponáceos.
(2) Fabricação de sabão; fabricação de velas.
07 (O) Fabricação de álcool; destilaria.
OS (O) Fabricação de explosivos e fogos de artifício.
09 (O) Tintas, vernizes, colas, lacas, cera para assoalho,
graxa para calçados etc.
(2) Fabricação de tintas de escrever; fabricação de
tinta em pó.
(3) Mistura de matéria:prima de anilinas; fabricação de ceras para assoalho; fabricação de cola; fabricação de pastas para sapato de couro; fabricação de tintas a óleo; fabricado de lacre.
(4) Fabricação de artigos de esmalte.
(51 Fabricação de alvaiade.
10 (O) Fósforo.
11 (O) Adubos.
12 (O) Formicidas e inseticidas.
13 (O) Tintas para máquinas de impressão, carbonos e
similares.
14 (O) Produtos veterinários.
99 (O) Produtos químicos e farmacêuticos não classificados.
(1) Extração de taninos de folha de mangue.
(2) Fabricação de creolina e semelhantes; fabricação
de desinfetante.
(3) Fabricação de inseticida à base diferente de petróleo.
Indústria de Derivados de Petróleo e Hulha
01 (O) Refinaria de petróleo.
02 (O) Fabricação de asfalto.
03 (O) Produtos derivados de petróleo em geral.
99 (O) Derivados de petróleo e hulha, não classificados.
Indústria de Artefatos de Plástico
OI (O) Artefatos de plástico.
Indústria de Produtos Minerais Não-Metálicos, Vidro,
Cal, Cimento, Gesso, Olaria e Cerâmica
OI (OI Vidros e cristais planos; espelhos e polimento.
02 (O) Vidros e cristais ocos, frascos, garrafas, copos e
similares.
06 (O)

115 -

116
117 -
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03 (O) Cal e gesso.

Fabricação de objetos de gesso.
(2) Preparação de gesso sem extração.
(O) Cimento.
(1) Fabricação de artefatos de cimento armado.
(2) Fabricação de cimento.
(O) Louças em geral, pratos, xícaras etc.
(O) Louças e azulejos para construção.
(O) Olaria e cerâmica, tijolos, telhas, ladrilhos, manilhas e similares.
(O) Mármore e granito.
(O) Abrasivos.
(O) Produtos minerais não metálicos, não classificados.
(1)

04

05
06
07
08
09
99
118 -

Indústria Metalúrgica
01 (O) Siderurgia, fundição e primeiras transformações
de ferro e aço.
02 (O) Fundição e purificação de metais não-ferrosos;
metalurgia.

119 -

Indústria Mecânica e de Material Elétrico e Eletrônico
01 (O) Artefatos de ferro e de metais em geral; metalização a jato.
(1) Fabricação de anzóis; fabricação de clichês.
(2) Fabricação de agulhas; fabricação de alfinetes; fabricação de artefatos de alumínio, com ou sem
fundição; fabricação de artigos de chumbo; fabricação de artefatos de estanho; fabricação de gaiolas; fabricação de grampos; fabricação de ilhoses
e colchetes; fabricação de palhas de aço; fabricação de palhões; fabricação de parafusos e porcas;
fabricação de pregos e cravos, sem fabricação de
matéria-prima; fabricação de penas de escrever;
fundição de tipos; fabricação de eletrodos e solda.
(3) Fabricação de artefatos de ferro sem fundição; fabricação de arame ou de artigos de arame; fabricação de artefatos de bronze, de cobre ou de latão;
fabricação de cofres; fabricação de artigos de fer-
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ro esmaltado, galvanizado ou estanhado, sem fundição; fabricação de móveis de ferro; oficina com
fundição de metais.
02 (O) Serralheria, ferraria, fechaduras etc. (fabricação e
reparação) .
(1) Ferraria de animais.
(2) Oficina mecânica e de serralheiro e ferreiro, sem
laminagem,
03 (O) Mecânica (fabricação, conservação e reparação de
máquinas e motores).
(2) Obras de zinco; corte, polimento e lustração de
chapas.
(3) Oficina de caldeireiro de cobre; fabricação de artigos de ferro, sem forno.
(4) Oficina de solda-acetileno ou elétrica.
04 (O) Galvanoplastia, niquelação e cromagem.
05 (O) Laminação de metais.
06 (O) Estamparia de metais.
(1) Cunhagem de moedas e medalhas.
(3) Fabricação de cutelaria; fabricação de navalhas.
08 (O) Balanças, pesos e medidas.
09 (O) Funilaria.
10 (O) Lâmpadas e aparelhos de iluminação.
11 (O) Condutores elétricos e de trefilação.
13 (O) Outros aparelhos elétricos (fabricação e reparação).
(2) Fabricação ou oficina de conserto de acumuladores e baterias.
99 (O) Diversos não classificados.
120 - Indústria de Construção e Reparação de Veículos
01 (1) Fabricação e montagem de veículos automotores a
gasolina ou diesel, sem fundição.
(2) Montagem de automóveis, com experiência.
(3) Fabricação de carrocerias de automóveis.
02 (O) Automobilística, reparação.
(3) Oficina mecânica para conserto de automóveis.
03 (1) Calafate (carpintaria naval).
(2) Estaleiro, sem desmontagem de embarcações.
(3) Desmontagem de embarcações.
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Aérea, construção e reparação.
Locomotivas e vagões, construção e reparação.
Motocicletas e bicicletas, fabricação.
Motocicletas e bicicletas, reparação.
Elevadores (fabricação, instalação, reparação e
manutenção).
09 (O) Tratores, máquinas de terraplenagem e similares
(fabricação e reparação).
10 (O) Carroças (fabricação e reparação).
11 (O) Carrocerias (fabricação e reparação).
99 (O) Fabricação e reparação de outros veículos não
classificados.
Construção Civil
01 (O) Construção civil em geral.
(1) Trabalhos de exploração, conservação e extensão
de rede de água e esgotos; calçamento e conserto
de ruas; estucadores; assentamento de ladrilhos e
azulejos; impermeabilização de edifícios e semelhantes; construção de alvenaria ou concreto armado até 2 pavimentos; nivelamento e movimento
de terras sem barreira e sem emprego de explosivos; perfuração de poços artesianos.
(2) Construção de alvenaria ou concreto armado de
mais de 2 pavimentos ou de 10 metros de altura;
construção de açude com barragem até 3 metros
de altura; armação de tetos; construção de hangares e barracões de metal; abertura de poços sem
emprego de explosivos; colocação de relógios em
torres; construção e instalação inicial de telégrafos e telefones; construção de casas, barracões
etc., de madeira.

04 (O)

05
06
07
08

121 -

(O)
(O)
(O)
(O)

(3) Trabalho de abertura de valas e canalização de
água e esgoto; desobstrução de rios e canais, com
máquinas e serviços manuais.
(4) Desmonte de barreiras sem explosivos; construção
de gasômetro; demolição de edifícios; construção
de cais e diques, sem trabalho sob pressão de ar
comprimido e sem emprego de explosivos; instalaCor. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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ção de para-raios; construção de silos de alvenaria, concreto armado e metal; empresas de bateestacas.

Abertura de poços (serviço manual), com explosivos; construção de cais e diques, sem trabalho sob
pressão de ar comprimido e com explosivos; instalação de sinos em torres.
(6) Desmonte de barreiras, com explosivos; construção de chaminés e torres de alvenaria, cimento
armado ou metal; sinos removíveis (caixões); trabalhos sob pressão de ar comprimido.
(O) Instalações elétricas, hidráulicas, de gás e sanitárias.
(1) Instalação e consertos de eletricidade a domicílio,
não abrangendo motores, geradores, transformadores, elevadores e painéis.
(2) Bombeiro hidráulico.
(3) Construção ou extensão de linha de transmissão,
inclusive serviços de instalação de postes e transformadores.
(4) Construção ou extensão de linha de transmissão
de alta tensão.
(O) Obras hidráulicas.
(O) Construção de estradas, pontes e viadutos.
(1) Conservação de estradas de rodagem e de ferro,
pavimentação.
(2) Revestimento de túneis; abertura ou construção
de estrada de rodagem ou de ferro, sem explosivos; pintura de pontes ou construção metálica.
(3) Construção de pontes e viadutos sem trabalho sob
pressão de ar comprimido; abertura ou construção
de estrada de rodagem ou de ferro com explosi(5)

01

02

03
04

vos.

122 -

(4) Construção de túneis.
99 (O) Outras construções não classificadas.
Produção de Energia Elétrica
01 (O) Hidrelétrica.
02 (O) Termelétrica.
99 (O) Energia elétrica não especificada.
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123 -

Indústrias Diversas
02 (O) Lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas.
08 (O) Beneficiamento de fibras animais e vegetais.
(1) Classificação de algodão.
(3) Fiação de rami.
(4) Manipulação de crina animal; beneficiamento, seleção e corte de píaçava; desfibramento de preparo de fibra de rami.
09 (l) Fabricação de artigos de mica, inclusive preparo
de mica sem mineração.
(2) Moagem de minerais.
(3) Fabricação de cal sem preparação de pedra.
14 (O) Fabricação de vassouras, escovas e pincéis.
15 (2) Oficina de decoradores.
18 (O) Embalagens.
19 (O) Toldos; capoteiros: estofamento para veículos (fabricação e reparação).
20 (O) Escultura.
25 (O) Industrialização do pescado.
27 (1) Pintura em geral, em oficina.
(2) Pintura em geral, fora de oficina.
99 (O) Indústrias diversas não classificadas.
99 (4) Fabricação de estojos com trabalhos de madeira
ou de metal; fabricação de cal de conchas de mariscos; fabricação de formas para calçados ou chapéus; fabricação de carimbos; fabricação de carvão de lenha, sem preparo ou extração de madeira; fabricação de briquetes de carvão de lenha; fabricação de artigos de chifre (não sendo piroxilina); fabricação de artigos de ebonite, de fibra ou
de galalite; preparação de produtos de grafite,
sem fabricação de grafite ou extração; fabricação
de artefatos e objetos de madrepérola ou de osso;
fabricação de malas; fabricação de molduras de
quadros.
(51 Canteiros; fabricação de artefatos de celulóide;
forno de incineração de lixo.
(6) Estabelecimentos industriais cierrtíficos e centros
de pesquisas nucleares.
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201 -

Comércio Atacadista
01 (1) Mercados e lojas de peixes por atacado.
(2) Frigorifico (empresa de armazenamento), depósitos de tripas salgadas.
02 (O) Gêneros alimentícios em geral, inclusive frutas e
café.
03 (O) Bebidas em geral e álcool.
(2) Depósitos de cervejas.
07 (1) Depósitos de máquinas e metais, inclusive com
montagem de máquinas mas sem oficinas.
(2) Depósito de máquinas e metais, inclusive com
montagem de máquinas e com oficinas.
08 (O) Materiais para construção, inclusive louças, tintas, ferragens, vidros planos, cristais e espelhos.
09 (O) Madeiras e cortiças.
(1) Depósito de madeiras serradas, sem desdobramento de madeira.
(2) Estância de lenha sem serra.
(3) Depósito de madeiras serradas, com desdobramento de madeira.
11 (O) Combustíveis e lubrificantes.
13 (O) Minérios e metais.
14 (O) Fibras, algodão, cordoalha, estopas e barbantes.
(1) Armazenagem e prensagem de algodão, com máquina vertical.
(2) Armazenagem e prensagem de algodão, com máquina horizontal.
17 (O) - Produtos químicos em geral (exceto farmacêuticos).
21 (O) Produtos plásticos.
23 (O) Móveis; aparelhos eletrodomésticos.
99 (O) Diversos não classificados.
(1) Depósito ou armazém atacadista, não especificado
em outra classe; armazém de leiloeiro.
(2) Depósito de cofres, garrafas vazias e gelo.
(3) Depósito de cal.
(4) Depósito de cofres com serviços de entrega.
(5) Fogos de artifício, com colocação.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3437
202 -

Comércio Varejista
01 (O) Carnes e derivados.
02 (O) Aves e animais em geral.
(2) Comércio de aves com matança.
11 (O) Combustíveis e lubrificantes; postos.
13 (O) Decorações e objetos de arte.
14 (O) Cooperativas comerciais.
26 (O) Fogos de artifício.
28 (O) Produtos químicos (exceto farmacêuticos).
30 (O) Artigos da lavoura e alimentos para animais.
99 (O) Diversos não classificados.

203 -

Comércio Armazenador
01 (O) Trapiches.
02 (O) Armazéns gerais (entrepostos).
(1) Armazéns de café.
(2) Armazém geral, sem estiva própria.
(3) Armazém geral, com ou sem transporte, mas com
estiva braçal em embarcações pequenas, realizadas pelos próprios empregados do armazém.
03 (O) Guarda-móveis.
99 (O) Outros não classificados.

401 -

Empresas de Navegação
01 (O) Navegação internacional.
(1) Limpeza interna de embarcações ancoradas.
(2) Vapores ou navios a motor, com mais de 200 toneladas.
(3) Vapores ou navios com menos de 200 toneladas.
(4) Serviços de reboque para remoção de matérias ou
obras flutuantes.
02 (O) Navegação costeira.
(1) Limpeza interna de embarcações ancoradas.
(2) Vapores ou navios a motor, com mais de 200 toneladas.
(3) Vapores ou navios com menos de 200 toneladas;
navegação a vela, com ou sem motor.
03 (O) Navegação fluvial.
(1) Limpeza interna de embarcações ancoradas.
(2) Fluvial ou lacustre (todas as embarcações).
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(3) A vela, com ou sem motor.
(4) Serviços de reboque para remoção de matérias ou
obras flutuantes.
403 -

Empresas Administradoras de Portos e Aeroportos
Dl (O) Empresas de administração de portos e aeroportos.
02 (O) Empresas de carregamento e transporte de bagagens em portos e aeroportos

405 -

Portuários
02 (O) Serviços portuários.

501

Empresas ferroviárias
01 (O) Ferrovia.
02 (O) Carregamento e transporte de bagagem em estações.

502 -

Empresas Rodoviárias Interurbanas
Dl (O) Transporte de passageiros.
02 (O) Transporte de cargas.
03 (O) Administração (agências).

503 -

Empresas Rodoviárias Urbanas
01 (O) Transporte de passageiros (ônibus, ônibus elétrico, táxi e lotação).
02 (O) Transporte de cargas e mudanças.

504 -

Empresas Ferro-Carris Urbanas
01 (O) Empresas ferro-carris.

801 -

Serviços Públicos
01 (O) Esgotos e saneamento.
(1) Exploração, conservação e extensão de rede de
água e esgoto.
(2) Abertura de valas e canalização de água e esgotos.
02 (O) Purificação e distribuição de água.
03 (O) Distribuição de energia elétrica.
04 (O) Produção de gás.
05 (O) Instalação e manutenção de redes telegráficas e
telefônicas.
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06 (O) Serviços de entrega.

99 (O)
(1)
(2)
(3)

Outros serviços públicos.
Jardim zoológico.
Banhistas profissionais.
Prefeituras municipais.

802 -

Turismo, Hospitalidade e Diversões
03 (4) Diversões desmontáveis.
04 (2) Clubes com jogadores profissionais de futebol.
99 (O) Outros não classificados.

803

Serviços Pessoais
99 (O) Outros serviços pessoais não classificados.
Escritórios Comerciais (exceto de profissionais liberais)
06 (4) Empresas de vendas e cobrança com empregados
viajando com uso de motocicleta.

805 -

806 -

Serviços de Administração e Conservação de Edifícios
01 (O) Empresas de administração e conservação de imóveis.
02 (O) Empresas de limpeza e conservação de imóveis,
dedetização e calafetagem.
(1) Serviços de administração de edifícios (contínuos,
cabineiros de elevadores, pessoal de guarda, custódias, conservação e limpeza).
(2) Empresas de lavagem de caixa d'água; serviços de
limpeza de janelas e vitrines; serviço de matacupins.
99 (O) Outros classificados.

807 -

Serviços Diversos.
05 (O) Aluguéis de bicicletas, patins, instrumentos musicais e automóveis.
06 (O) Agências funerárias e cemitérios.
(2) Coveiros e empregados de cemitério; funerárias
com trabalhos de madeira.
07 (O) Guarda-noturno e detetives particulares.
(1) Guarda-bancário.
08 (O) Presidiários.
99 (O) Outros não classificados.
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901 -

Trabalhos Avulsos
01 (O) Arrumadores.
02 (O) Carregadores e ensacadores de café, cacau, sal e
similares.
03 (O) Conferentes e vigias portuários.
04 (O) Estivadores e consertadores.
05 (O) Trabalhadores no comércio armazenador.
06 (O) Trabalhadores em serviços de bloco.
07 (O) Práticos de barra e porto.
08 (O) Amarradores de navio.

DECRETO N? 357, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1991
Aprova o Regulamento dos Benefícios
da Previdência Social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com a Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aprovado o Regulamento dos Beneficios da
Previdência Social, que acompanha este decreto, com seus três
anexos.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Magri
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REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
TÍTULO I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos
da Previdência Social
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 10 A Previdência Social, mediante contribuição, tem
por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis
de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares
e de reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.
CAPÍTULO II
Dos Princípios Básicos

Art. 2? A Previdência Social rege-se pelos seguintes
princípios e objetivos:
I - universalidade de participação nos planos previdenciários;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
III
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;
IV
cálculo dos benefícios considerando-se os saláriosde-contribuição corrigidos monetariamente;
V - irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a
preservar-lhe o poder aquisitivo;
VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos
do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo;
VII - previdência complementar facultativa, custeada
por contribuiçâo adicional;
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VIII -

caráter democrático e descentralizado da gestão ad-

ministrativa, com-a participação do governo e da comunidade,

em especial de trabalhadores em atividade, empresários e aposentados.
Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII será efetivada a nível federal, estadual e municipal.
TÍTULO II
Do Plano de Benefícios da Previdência Social
CAPÍTULO ÚNICO
Dos Regimes de Previdência Social
Art. 3? A Previdência Social compreende:
I - O Regime Geral de Previdência Social, que sucede os
Regimes de Previdência Social Urbano, do Trabalhador Rural
(Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (Prorural) e do
Empregador Rural;
II - O Regime Facultativo Complementar de Previdência
Social.
Parágrafo único. O Regime Geral de Previdência Social
garante a cobertura de todas as situações expressas no art. 1~
exceto a de desemprego involuntário.
Art. 4? A administração do Regime Geral de Previdência
Social e do Regime Facultativo Complementar de Previdência
Social é atribuída ao Ministério do Trabalho e da Previdência
Social (MTPS), sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele
vinculados.
TÍTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social
CAPÍTULO I
Dos Beneficiários
Art. 5? São beneficiários do Regime Geral de Previdência
Social as pessoas físicas classificadas em segurados e dependentes, nos termos das Seções I e II deste Capítulo.
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Seção I
Dos Segurados
Art. 6? São segurados obrigatórios da Previdência Social
as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
em caráter não eventual a empresa, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
b)

aquele que, contratado por empresa de trabalho temporá-

rio, por prazo não superior a três meses, prorrogável, presta

serviço para atender a necessidade transitória de substituição
de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário
de serviço de outras empresas, na forma da legislação própria;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em sucursal-ou agência
de empresa nacional no exterior;
d) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada
no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa
brasileira de capital nacional;
el aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática
ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas
subordinados, ou a membros dessas missões e repartições excluído o não-brasileiro amparado pela legislação previdenciária
do país da respectiva missão diplomática ou repartição' consular;
f) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior,
em organismos oficiais brasileiros ou internacionais' dos quais o
Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente no 'país de
domicílio;
g) o bolsista e o estagiário que prestam serviço a empresa
em desacordo com os termos da Lei n? 6.494 111, de 7 de dezembro de 1977;
.

(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):279. out.ldez. 1977.
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II - como empregado doméstico - aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos;
III - como empresário:
a) o titular de firma individual urbana ou rural;
b) o diretor não empregado;
c) o membro do Conselho de Administração, na Sociedade
Anônima;
d) todos os sócios, na Sociedade em Nome Coletivo;
e) o sócio cotista que participa da gestão ou que recebe remuneração decorrente de seu trabalho, na Sociedade por Cotas
de Responsabilidade Limitada, urbana ou rural;
f) todos os sócios, na Sociedade de Capital e Indústria;
g) o associado eleito para cargo de direção, observada a legislação pertinente, na Sociedade Cooperativa;
IV - como trabalhador autônomo:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural,
em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de
emprego;
b) aquele que exerce, por conta própria, atividade econômica remunerada de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
c) são trabalhadores autônomos, dentre outros:
1. o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce atividade profissional sem vínculo
empregatício, quando proprietário, co-proprietário ou promitente comprador de um só veículo;
2. aquele que exerce atividades de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime
de colaboração, nos termos da Lei n? 6.094(21, de 30 de agosto de
1974;
3. aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de
porta em porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei
n? 6.586(31, de 6 de novembro de 1978;
(2) Coleção das Leis. Brasília, (5):72, jul./set. 1974.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):61, out.ldez. 1978.
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4. O trabalhador associado a cooperativa de trabalho que
nessa qualidade presta serviço a terceiros;
5. o membro de Conselho Fiscal de Sociedade por Ações;
6. aquele que presta serviço de natureza não contínua a
pessoa ou família, no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos;

7. o titular de serventia da justiça, não remunerado pelos
cofres públicos, enquanto não filiado a sistema próprio de previdência social;
8. aquele que, na condição de feirante-comerciante, compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados;
9. o incorporador de que trata a Lei n? 4.591(41, de 16 de
dezembro de 1964, e o construtor de obra de construção civil;
V - como equiparado a trabalhador autônomo, além de
outros casos previstos em legislação específica:
a) aquele que, proprietário ou não, explora atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;

b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto
de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à
Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de
inativo;
c) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando amparado
por sistema próprio de previdência social;
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo,
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando amparado
por sistema de previdência social do país do domicílio;

(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):472, jul./set. 1981.
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e) o médico residente de que trata a Lei n? 6.932(51, de 7 de
julho de 1981, com as alterações da Lei n? 8.138161, de 28 de dezembro de 1990;
VI -

COmo trabalhador avulso - aquele que, sindicaliza-

do ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, sem
vínculo empregatício, a diversas empresas, com a intermediação

obrigatória do sindicato da categoria, assim considerados:
a) o estivador, inclusive o trabalhador de estiva em carvão
e minério;
b) o trabalhador em alvarenga;
c) o conferente de carga e descarga;
d) o consertador de carga e descarga;
e) o vigia portuário;
f) o amarrador de embarcação;
g) o trabalhador em serviço de bloco;
hl o trabalhador de capatazia;
í) o arrumador;
j) o ensacador de café, cacau, sal e similares;
1) o trabalhador na indústria de extração de sal;
m) o carregador de bagagem em portos;
n) o prático de barra em portos;
o) o guindasteiro;
p) o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadoria;
q) outros assim classificados pelo MTPS.
VII - como segurado especial - o produtor, o parceiro, o
meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal, e seus assemelhados, bem como seus respectivos cônjuges
ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos de idade
ou a eles equiparados, desde que trabalhem comprovadamente

(5) Coleção das Leis. Brasília (5):41, ju1./set. 1981.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(6. t.l):3579, nov.zdez. 1990.
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com o grupo familiar respectivo e que exerçam essas atividades
nas seguintes condições:
a) individualmente ou em regime de economia familiar;
b) com ou sem auxílio eventual de terceiros.

§ I?

Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção, mantendo as características inerentes à relação de emprego.
§ 2? Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa.
§ 3? Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável
à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregado.
§ 4? Entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é
exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração,
não existindo subordinação nem remuneração.

Art. 7? O servidor civil ou militar da União, dos estados,
do Distrito Federal ou dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de
Previdência Social consubstanciado neste regulamento, desde
que esteja sujeito a sistema próprio de previdência social, de
conformidade com os arts. 39 e 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Caso o servidor venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime
Geral de Previdência Social, tornar-se-á segurado obrigatório
em relação a essas atividades.

Art. 8? É segurado facultativo o maior de 14 [quatorzel
anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social mediante contribuição, na forma do art. 23 do Regulamento
da Organização e do Custeio da Seguridade Social (ROCSS),
desde que não esteja excercendo atividade que o enquadre no
art. 6?
Parágrafo único.
outros:

Podem filiar-se facultativamente, entre

•
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a) a dona-de-casa;
b) o síndico de condomínio;

c) o estudante;
d) aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social.
Art. 9? Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração direta. indireta e fundacional;

II - empregador doméstico - aquele que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único.

Consideram-se empresa, para os efeitos

deste Regulamento:
a) o trabalhador autônomo e equiparado, em relação a segurado que lhe presta serviço;
b) a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer
natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras,

Subseção Única
Da Manutenção e Perda da Qualidade de Segurado
Art. 10.

Mantém a qualidade de segurado, independente-

mente de contribuições:
I --'---- sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II -

até 12 (doze) meses após a cessação de benefício por

incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado

que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado
incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;
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VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições,
o segurado facultativo.
§ I? O prazo do inciso H será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.
§ 2? O prazo do inciso H ou do § I? será acrescido de 12
(doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação por registro no órgão próprio do MTPS.
§ 3? Durante os prazos deste artigo o segurado conserva
todos os seus direitos perante a Previdência Social.

Art. 11. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no 6?
(sextol dia útil do 2? (segundo) mês seguinte ao do término dos
prazos fixados no art. 10.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo a
contagem dos dias úteis inclui o sábado e exclui o domingo e o
feriado, inclusive o municipal.
Art. 12. A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade, ressalvado o
disposto no art. 242.
Seção II
Dos Dependentes
Art. 13. São beneficiários do Regime Geral de Previdência
Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho de
qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;
H - os pais;
IH - o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e
um) anos Ou inválido;
IV - a pessoa designada menor de 21 (vinte e um) anos ou
maior de 60 (sessenta) anos ou inválida.
§ I? Os dependentes de uma mesma classe concorrem em
igualdade de condições.
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§ 2? A existência de dependente de qualquer das classes
deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 3? Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I,
mediante declaração escrita do segurado:

ai o enteado;
b) o menor que, por determinação judicial, esteja sob sua
guarda;
c) o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.
§ 4? O filho de criação só poderá ser incluído entre os fi:
lhos do segurado mediante apresentação de termo de guarda ou
tutela.
§ 5? Considera-se companheira ou companheiro a pessoa
que mantenha união estável com o segurado ou segurada, desde
que inscrita pelo mesmo nessa condição.
§ 6? Considera-se união estável aquela verificada entre o
homem e a mulher como entidade familiar.
§ 7? A dependência econômica das pessoas de que trata o
inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.
Art. 14. A perda da qualidade de dependente ocorre:
I - para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio,
enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela
anulação do casamento ou sentença judicial transitada em julgado;
II - para a companheira ou companheiro, pela cessação
da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe
for assegurada a prestação de alimentos;
UI ~ para a pessoa designada, se cancelada a designação
pelo segurado;
IV ~ para o filho e equiparado, o irmão e a pessoa designada menor, ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se inválidos;
V - para os dependentes em geral:
a) pela cessação da invalidez;
b) pelo falecimento.
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Seção III
Das Inscrições
Subseção I
Do Segurado
Art. 15. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência Social, o ato pelo qual o segurado é cadastrado do Regime Geral de Previdência Social, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e
úteis a sua caracterização, na seguinte forma:

I - empregado e trabalhador avulso - pelo preenchimento dos documentos que os habilitem ao exercício da atividade, formalizado através de contrato de trabalho;
II - empregado doméstico - pela apresentação de documento que comprove a existência de contrato de trabalho;
III - empresário - pela apresentação de documento que
caracterize a sua condição;
IV - autônomo e equiparado - pela apresentação de documento que caracterize o exercício de atividade profissional, liberaI ou não;
V - segurado especial - pela apresentação de documento
que comprove o exercício de atividade rural;
VI - facultativo - pela apresentação de documento de
identidade e declaração expressa de que não exerce atividade
que o enquadre na categoria de segurado obrigatório.
§ I? A inscrição do segurado de que trata o inciso I será
efetuada diretamente na empresa ou sindicato e a dos demais no
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
§ 2? A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de 14 (quatorze) anos,
salvo na condição de menor aprendiz.

§ 3? Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais
de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social será obrigatoriamente inscrito em relação a cada
uma delas.
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Art. 16. A anotação na Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) vale para todos os efeitos como prova de filiação
à Previdência Social, relação de emprego, tempo de serviço e
salário-de-contribuição, podendo em caso de dúvida, ser exigida
pelo INSS a apresentação dos documentos que serviram de base
à anotação.
Art. 17. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios e da inscrição formalizada com o pagamento da
1~ (primeira) contribuição para o segurado facultativo.
Art. 18. Para fins do disposto nesta seção, a anotação de
dado pessoal deve ser feita na CTPS à vista do documento comprobatório do fato.

Subseção II
Do Dependente
Art. 19. Considera-se inscrição de dependente, para os
efeitos da Previdência Social, o ato pelo qual o segurado o qualifica perante ela e decorre da apresentação de:
I - para os dependentes preferenciais:
ai cônjuge e filhos - certidões de casamento e de nascimento;

b) companheira ou companheiro - documento de identidade do dependente e certidão de nascimento ou casamento com
averbação da separação judicial Ou divórcio, quando um dos
companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou do óbito, se
for o caso;
c) equiparado 11 filho - certidão judicial de guarda, tutela,
curatela ou adoção e, em se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente;
II -

pais -

certidão de nascimento do segurado e docu-

mentos de entidade dos mesmos;
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III - irmão - certidão de nascimento;
IV - pessoa designada - certidão de nascimento ou doeumenta de identidade que comprove a condição de menor de 21
(vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos.
§ I? A inscrição dos dependentes de que trata a alínea a
do inciso I será efetuada na empresa se empregado, no sindicato
se trabalhador avulso e no INSS nos demais casos.
§ 2? Incumbe ao segurado a inscrição do dependente, que
deve ser feita, quando possível, no ato de sua inscrição.
§ 3? O fato superveniente que importe em exclusão ou inclusão de dependente deve ser comunicado ao INSS, com provascabíveis.
§ 4? O segurado casado está impossibilitado de realizar a
inscrição de companheira, exceto se separado de fato.
§ 5? O cônjuge divorciado ou separado judicialmente pode
inscrever seu companheiro ou companheira.
§ 6? O segurado só pode designar uma única pessoa.
§ 7? Equipara-se a companheira ou companheiro, para os
efeitos deste regulamento, a pessoa casada com o segurado segundo rito religioso, mediante apresentação de certidão emitida
por entidade religiosa civilmente reconhecida.
§ 8? No caso de dependente inválido. a invalidez será comprovada mediante exame médico-pericial a cargo do INSS.
Art. 20. Ocorrendo o falecimento do segurado. sem que tenha sido feita a inscrição do dependente, cabe a este promovêla, na forma do art. 19.
§ I? No caso de companheira ou companheiro faz-se necessária a comprovação da existência de união estável, observado
o disposto nos §§ 5? e 6? do art. 13. o que poderá ser feito através de uma das seguintes provas:
a) mesmo domicílio;
b) conta bancária conjunta;
cl procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
d) encargos domésticos evidentes;
e) registro em associação de qualquer natureza;
f) declaração de imposto de renda do segurado. em que
conste o interessado como seu dependente;
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g) no mínimo 3 (três) outros documentos em que conste manifestação do segurado no sentido de considerar o requerente
como seu dependente, caso inexistam os documentos constantes
nas alíneas anteriores.
§ 2? No caso de pais e irmão a prova de dependência econômica será feita por declaração do interessado firmada junto à
Previdência Social, que poderá exigir documentação complementar, providenciar processamento de Justificação Administrativa ou solicitar parecer sócio-econômico do Serviço Social,
se julgar necessário.
§ 3? No caso de pessoa designada faz-se necessário, para
fins de inscrição, comprovar a dependência econômica em relação ao segurado, o que poderá ser feito através de uma das seguintes provas:

a) anotação constante da CTPS, feita por órgão próprio do
trabalho e da Previdência Social;
b) declaração especial feita perante tabelião;
c) disposições testamentárias;
di anotação constante da Ficha ou Livro de Registro de
Empregados;
e) apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;
f) ficha de tratamento na Assistência Médica, da qual conste o segurado como responsável;
g) declaração de Imposto de Renda do segurado, em que
conste o interessado como seu dependente;
h) escritura de compra de imóvel pelo segurado, em nome
do dependente;
i) no mínimo 3 (três) outros documentos em que conste manifestação do segurado no sentido de considerar o requerente
como seu dependente, caso inexistam os documentos constantes
nas alíneas anteriores.
Art. 21. Os dependentes constantes dos incisos lI, III e IV
do art. 19 deverão comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada junto à Previdência Social.
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CAPiTULO II
Das Prestações em Geral

Seção I
Das Espécies de Prestações
Art. 22.

O Regime Geral de Previdência Social compreen-

de as seguintes prestações, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
di aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) abono de permanência em serviço;
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;

auxílio-reclusão;
III - quanto ao segurado e dependente:
ai pecúlios;
b) serviço social;
cl reabilitação profissional.
Parágrafo único. O Regime Geral de Previdência Social
compreende ainda as prestações por acidente do trabalho.
b)

Seção II
Da Carência

Art. 23.

Período de carência é o tempo correspondente ao

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para
que o beneficiário faça jts ao benefício, consideradas a partir

do transcurso do I? (primeiro) dia dos meses de sua competência.
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Parágrafo único. Não é computado para efeito de carência
o tempo de serviço do trabalhador rural anterior à competência
novembro de 1991.
Art. 24. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data somente serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da
nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da
carência definida para o benefício a ser requerido.
Art. 25. O período de carência é contado:

I - para os segurados empregado e trabalhador avulso,
da data da filiação ao Regime Geral de Previdência Social;

II - para os segurados empregado doméstico, empresário.
autônomo, equiparado a autônomo, especial enquanto contribuinte individual, e facultativo, da data do efetivo recolhimento
da l~ (primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores.
Art. 26. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social, ressalvando o disposto no art.
27, depende dos seguintes períodos de carência.
I - 12 (doze) contribuições mensais, nos casos de auxíliodoença e aposentadoria por invalidez;
II - 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, nos casos
de aposentadoria por idade, tempo de serviço, especial e abono
de permanência em serviço.
Art. 27. Independe de carência a concessão das seguintes
prestações:
I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade, salário-família, auxílio-acidente e pecúlios;
11 - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, bem como nOS
casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções
especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e
do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo
com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência,
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ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que
mereçam tratamento particularizado.
111 - aposentadoria por idade ou por invalidez, auxíliodoença, auxílio-reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais de que trata o inciso VII do art. 6?, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anteriores ao requerimento
do -benefício, igual ao número de meses correspondentes à carênciado benefício requerido;
IV - serviço social;
V - reabilitação profissional.
Parágrafo único. Entende-se como acidente de qualquer
natureza ou causa o que ocorre provocando lesão corporal ou
perturbação funcional, com perda ou redução da capacidade laborativa, permanente ou temporária.

Seção III
Do Salário-de-Contribuição
Art. 28. Entende-se como salário-de-contribuição o assim
definido nos arts. 37 e 38 do ROCSS.
Parágrafo único. Os salários-de-contribuição utilizados no
cálculo do valor do benefício serão considerados respeitando-se
08 limites máximo e mínimo vigentes nos meses a que se referi ~
rem.
Seção IV
Do Salário-de-Beneficio
Art. 29. Salário-de-benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada' inclusive os regidos por normas especiais, exceto o
salário-família e o salário-maternidade.
Art. 30. O salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição relativos aos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da
atividade ou da data de entrada do requerimento, até o máximo
de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48
(quarenta e oito) meses.
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§ I? No caso de aposentadoria por idade, tempo de serviço
e especial e de abono de permanência em serviço. contando o segurado com menos de 24 (vinte e quatro) salários-decontribuição no período máximo citado o salário-de-benefício
corresponderá a 1124 (um vinte quatro avos) da soma dos
salários-de-contríbuíção apurados.
§ 2? Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por
invalidez, contando o segurado com menos de 36 (trinta e seis)
contribuições no período máximo citado, o salário-de-benefício
corresponderá à soma dos salários-de-contribuição dividida pelo
seu número apurado.
§ 3? O salário-de-benefício não será inferior ao de 1 (um)
salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário-de
contribuição na data de início do benefício.
§ 4? Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidade, sobre os quais
tenha incidido contribuição previdenciária.
§ 5? Não será considerado, no cálculo do salário-debenefício, o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o
limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do benefício,
salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de
promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva.
§ 6? Não será considerado no cálculo do salário-debenefício a remuneração anual-13? (décimo terceiro) salário.
§ 7? Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, considerar-se-á como saláriode-contribuição, no período, o salário- de-benefício que serviu de
base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas
épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo.

Art. 31. Todos os salários-de-contribuição utilizados no
cálculo do salário-de-benefício serão reajustados, mês a mês, de
acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), calculado pela Fundação Instituto BrasileiCo!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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ro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao período decorrido a partir da data de competência do salário-decontribuição até a do mês anterior ao do início do benefício, de
modo a preservar os seus valores reais.
Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribui
em razão de atividades concomitantes será calculado com base
na soma dos salários-de-contribuição das atividades exercidas
na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de
cálculo, observado o disposto no art. 30 e nas normas seguintes:
I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício requerido, o salário-debenefício será calculado com base na soma dos respectivos
salários-de-contribuição;
U - quando não se verificar a hipótese do inciso I, o
salário-de-benefício corresponde à soma das seguintes parcelas:
a) o salário-de-benefício calculado com base nos saláriosde-contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido;
b) um percentual da média do salário-de-contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completos de contribuição e os dos período da
carência do benefício requerido;
UI - quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o
percentual da alínea b do inciso U será o resultante da relação
entre os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício.
§ I? O disposto neste artigo não se aplica ao segurado
que, em obediência ao limite máximo do salário-de-contribuição,
contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes.
§ 2? Quando o exercício de uma das atividades concomitantes se desdobra por atividades sucessivas, o tempo a ser
considerado para os efeitos deste artigo é a soma dos períodos
de trabalho correspondentes.
§ 3? Se o segurado se afasta de uma das atividades antes
da data do requerimento ou do óbito, porém em data abrangida
pelo período básico de cálculo do salário-de-benefício, o respectivo salário-de-contribuição é contado, observadas, conforme o
caso, as normas deste artigo.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, ncv.Zdez. 1991.

3462
§ 4? O percentual a que se referem a letra b do inciso II e
o inciso III não pode ser superior a 100% (cem por cento) do limite máximo do salário de contribuição.
§ 5? No caso do § 3? do art. 71, o salário de benefício da
aposentadoria por invalidez deve corresponder à soma das parcelas seguintes:
a) o valor do salário de benefício do auxílio-doença a ser
transformado em aposentadoria por invalidez, reajustado na
forma do § 7? do art. 30;
b) o valor correspondente ao percentual da média dos
salários de contribuição de cada uma das demais atividades não
consideradas no cálculo do auxílio-doença a ser transformado,
percentual esse equivalente à relação entre os meses completos
de contribuição, até o máximo de 12 (doze), e os estipulados como período de carência para a aposentadoria por invalidez.
§ 6? Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que
tenha sofrido redução dos salários de contribuição das atividades concomitantes em respeito o limite desse salário.

Seção V
Da Renda Mensal do Benefício
Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou o rendimento
do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário
mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de
contribuição.
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício
do segurado empregado e do trabalhador avulso, serão considerados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, sem
prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades
cabíveis.
§ I? Para os demais segurados somente serão computados
os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição
efetivamente recolhida.
§ 2? Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que
tenham cumprido todas as condições para a concessão do beCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6,
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nefício pleiteado mas não possam comprovar o valor dos seus
salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de
contribuição.
§ 3? Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da
prova do recolhimento das contribuições.
§ 4? Nos casos dos §§ 2? e 3?, após a concessão do benefício, o órgão concessor deverá notificar o setor de arrecadação do INSS, para adoção das providências previstas nos arts.
57 a 63 do ROCSS.
§ 5? Sem prejuízo do disposto nos §§ 2? e 3?, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal.
Art. 35. A renda mensal inicial, recalculada de acordo
com o disposto nos §§ 2? e 3? do art. 34, deve ser reajustada corno a dos benefícios correspondentes com igual data de início 'e
substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecerá até então.
Parágrafo único. Para fins da substituição de que trata o
caput, o requerimento de revisão deve ser aceito pelo INSS a
partir da concessão do benefício em valor provisório e processado quando da apresentação de prova dos salários de contribuição ou de recolhimento das contribuições.
Art. 36. No cálculo da renda mensal de qualquer benefício, deverá ser considerado o tempo de serviço de que trata
o art. 58.
Art 37. A renda mensal do benefício de prestação continuada será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício
os seguintes percentuais:

I - auxílio-doença - 80% (oitenta por cento) do salário
de benefício, mais 1 % (um por cento) deste por grupo de 12 (doze) contribuições mensais, não podendo ultrapassar 92% (noventa e dois por cento) do salário de benefício;
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II - aposentadoria por invalidez - 80% (oitenta por cento) do salário de benefício, mais 1 % (um por cento) deste por
grupo de 12 (doze) contribuições mensais, até o máximo de 20%
(vinte por cento);
III - aposentadoria por idade - 70% (setenta por cento)
do salário de benefício, mais 1 % (um por cento) deste por grupo
de 12 (doze) contribuições mensais, até o máximo de 30% (trinta
por cento);
IV - aposentadoria por tempo de serviço:
a) para a mulher - 70% (setenta por cento) do salário de
benefício aos 25 anos áe serviço, mais 6% (seis por cento) deste,
para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de
100% (cem por cento) aos 30 (trinta) anos de serviço;
b) para o homem - 70% (setenta por cento) do salário de
benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste,
para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de
100% (cem por cento). aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço;
c) 100% (cem por cento) do salário de benefício, para o professor aos 30 (trinta) anos, e para a professoraaos 25 (vinte e
cinco) anos de exercício em função de magistério;
V - abono de permanência em serviço - 25 % (vinte e
cinco por cento) do valor da aposentadoria por tempo de serviço
para o segurado com 35 (trinta e cinco) anos ou mais de serviço e para a segurada com 30 (trinta) anos ou mais de serviço;

VI - aposentadoria especial - 85% (oitenta e cinco por
cento) do salário de benefício, mais 1 % (um por cento) deste por
grupo de 12 (doze) contribuições mensais, não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do salário de benefício;
VII - pensão por morte ou auxílio-reclusão - 80% (oiten-j
ta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado recebia
ou a que teria direito se estivesse aposentado na data do seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez por cento) do valor
da mesma aposentadoria quantos forem os dependentes, até o
máximo de 2 (duas).
§ I? Para efeito do percentual de acréscimo, assim considerado o relativo a cada grupo de 12 (doze) contribuições mensais, presumir-se-á efetivado o recolhimento correspondente,
quando se tratar de segurado empregado ou trabalhador avulso.
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§ 2? Para os segurados especiais referidos no inciso VII
do art. 6? é garantida a concessão:
a) de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxíliodoença, de auxílio-reclusão ou de pensão por morte, no valor de
1 (um) salário mínimo, observado o disposto no inciso III do
art. 27;
b) dos benefícios especificados neste regulamento, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que
contribuam facultativamente, na forma do § I? do art. 24 do
ROCSS.

Seção VI

Do Reajustamento do Valor dos Benefícios
Art. 38.

O reajustamento do valor dos benefícios obedece-

rá às seguintes normas:

I - é assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de
sua concessão;
11 - os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados, de acordo com suas respectivas datas de início, com

base na variação integral do INPC, calculado pelo IBGE, nas
mesmas épocas em que o salário mínimo for alterado pelo índice
da cesta básica ou substituto eventual.
§ I? Na hipótese de se constatar perda de poder aquisitivo
com a aplicação do disposto neste artigo, o Conselho Nacional
de Seguridade Social (CNSS) poderá propor um reajuste extraordinário para recompor esse valor. sendo feita igual recomposição das faixas e limites fixados para os salários de
contribuição.
§ 2? Os benefícios devem ser pagos até o lO? (décimo) dia
útil do mês seguinte ao de sua competência, podendo o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) reduzir este prazo.
Art. 39. O valor mensal do abono de permanência em serviço e do auxílio-acidente será reajustado na forma do disposto
no art. 38 e não varia de acordo com o salário de contribuição
do segurado.
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_

Art. 40. Nenhum benefício reajustado poderá ser superior
ao limite máximo do salário de contribuição, respeitados os direitos adquiridos, nem inferior ao valor de um salário mínimo,
com exceção do auxílio-acidente, do abono de permanência em
serviço e do salário-família.
Seção VII
Dos Benefícios
Subseção I
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 41. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida
a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado
que, estando ou não em gozo de auxüio-doença, for considerado
incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga enquanto permanecer nessa condição.
§ I? A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame
médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua
confiança.
§ 2? A doença ou lesão de que o segurado já era portador
ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez-, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento
dessa doença ou lesão.
Art. 42. A aposentadoria por invalidez consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso II do art. 37 e será devida a contar do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença,
ressalvado o disposto nos §§ I?, 2? e 3?
§ I? Concluindo a perícia médica inicial pela existência de
incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria
por invalidez será concedida a partir da data -em que o auxíliodoença deveria ter início, e, nos demais casos, será devida:
a) ao segurado empregado ou empresário, a contar do 16?
(décimo sexto) dia do afastamento da atividade ou a partir da
data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 (trinta) dias;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdea. 1991.

3467
b)ao segurado empregado doméstico, autônomo e equiparado, trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do
requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 (trín-

tal dias.
§ 2? Durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento
da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar
ao segurado empregado o salário ou, ao segurado empresário, a
remuneração.
§ 3? Em caso de doença de segregação compulsória, a aposentadoria por invalidez independerá de auxílio-doença prévio e

de exame médico-pericial pela Previdência Social, sendo devida
a partir da data da segregação.
§ 4? Na hipótese do § 3?, deverá ser apresentada a notificação da autoridade sanitária competente contendo os elementos de identificação pessoal do segurado e os dados clínicos necessários,

conforme previsto nas instruções específicas de
perícia médica.
§ 5? A concessão de aposentadoria por invalidez, inclusive
mediante transformação de auxílio-doença concedido na forma
do art. 71, está condicionada ao afastamento de todas as atividades.
Art. 43. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa se~
rá acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), na forma do Anexo I, e:
a) devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite
máximo legal;
bl recalculado quando o benefício que lhe deu origem for
reajustado.
Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput cessará
com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da
pensão.
Art. 44. O aposentado por invalidez, enquanto não completar 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, está obrigado, sob
pena de suspensão do benefício; a submeter-se a exame médico
a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado
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gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue que
são facultativos.

Parágrafo único. Observado o disposto no caput, o aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de sustação do
pagamento do benefício, a submeter-se a exames médicopericiais. a realizarem-se bienalmente.
Art. 45. O aposentado por invalidez que se julgar apto a
retornar à atividade poderá solicitar a realização de nova avaliação médico-pericial.
Parágrafo único. Se a perícia médica do INSS concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria cessará, observado o disposto no art. 47.
Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente
cancelada, a partir da data do retorno.
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, excetuando-se a situação prevista no art. 46, serão observadas as normas seguintes:
I - quando a recuperação for total e ocorrer dentro de 5
(cinco) anos contados da data do início da aposentadoria por invalidez, ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção,
o benefício cessará:
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito
a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certífícado de capacidade fornecído pela
Previdência Social;
b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do
auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, para os demais
segurados;
II - quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o
período do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado
apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente
exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à
atividade:
a) pelo seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados
da data em que for verificada a recuperação da capacidade:
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b) com redução de 50% (cinqüenta por cento). no período
seguinte de 6 (seis) meses;
c] com redução de 75% (setenta e cinco por cento I também
por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará
definitivamente.
Art. 48. O segurado que retornar à atividade poderá requerer, a qualquer tempo, novo benefício, tendo este processamento normal.

Subseção II

Da Aposentadoria por Idade
Art. 49. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos, se mulher, reduzidos esses limites para 60 (sessenta) e 55 (cinqüenta e
cinco) anos de idade para os trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I e
nos incisos IV e VII do art. 6?
Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício de
atividade rural será feita com relação aos meses imediatamente
anteriores ao requerimento do benefício, mesmo que de forma
descontínua, durante o período igual ao da carência do benefício, ressalvado o disposto no inciso II do art. 287.
Art. 50. A aposentadoria por idade será devida:
I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico:
a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até 90 (noventa) dias depois dela;
bl a partir da data do requerimento, quando não houver
desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo
da alínea a;
II - para os demais segurados, a partir da data da entrada
do requerimento.
Art. 51. A aposentadoria por idade consiste numa renda
mensal calculada na forma do inciso III do art. 37.
Art. 52. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado tenha cumprido a carência,
quando este completar 70 (setenta) anos de idade, se do sexo
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masculino, ou 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria.
Art. 53. A aposentadoria por idade poderá ser decorrente
da transformação de aposentadoria por invalidez ou auxíliodoença, desde que requerida pelo segurado, observada a carência exigida.

Subseção III
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço
Art. 54. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, após cumprida a carência exigida, ao segurado que completar 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino ou 25 (vinte
e cinco) anos de serviço! se do sexo feminino.
Parágrafo único. Quando se tratar de professor ou professora, a aposentadoria por tempo de serviço será devida aos 30
(trinta) ou 25 (vinte e cinco) anos, respectivamente, de efetivo
exercício do magistério.
Art. 55. A aposentadoria por tempo de serviço consiste
numa renda mensal calculada na forma do inciso IV do art. 37.
Art. 56. A data do inicio da aposentadoria por tempo de
serviço será fixada conforme o disposto nos incisos I e 11 do
art. 50.
Art. 57. Considera-se tempo de serviço o tempo, contado
de data a data, desde o inicio até a data do requerimento ou do
desligamento de atividade abrangida pela Previdência Social,
descontados os periodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção de exercicio e de
desligamento da atividade.
Parágrafo único. No caso de segurado maritimo, cada 255
(duzentos e cinqüenta e cinco) dias de embarque em navios nacionais, contados da data do embarque à do desembarque, equivalem a 1 (um) ano de atividade em terra, obtida essa equivalência pela proporcionalidade de 255 (duzentos e cinqüenta e
cinco) meses de embarque para 360 (trezentos e sessenta) meses
em terra.
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Art. 58. São contados como tempo de serviço, entre outros:
I - o período de exercício de atividade abrangida pela
Previdência Social urbana e rural, ainda que anterior a sua instituição, respeitado o disposto no inciso XVIII;
II - o período de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 6?;
III - o período em que o segurado esteve recebendo
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos
de atividade;
IV - o tempo de serviço militar, salvo se já contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares,
ou para aposentadoria no serviço público federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, ainda que anterior à filiação ao
Regime Geral de Previdência Social, nas seguintes condições:
a) obrigatório ou voluntário;
b) alternativo, assim considerado o atribuído pelas Forças
Armadas àqueles que, após alistamento, alegarem imperativo
de consciência, entendendo-se como talo decorrente de crença
religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem
de atividades de caráter militar;
V - o período em que a segurada esteve recebendo
salário-maternidade;
VI - o período de contribuição efetuado como segurado
facultativo;
VII - o período em que o segurado anistiado esteve impossibilitado de continuar exercendo atividade que o enquadrava como segurado obrigatório da Previdência Social, em decorrência de motivação exclusivamente política, na forma da Seção
VIII;
VIII - o tempo de serviço público federal, estadual; do
Distrito Federal ou municipal, inclusive o prestado a autarquia
ou a sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo
Poder Público, regularmente certificado na forma da Lei n?
3.841171, de 15 de dezembro de 1960, desde que a respectiva certi(7) Coleção das Leis. Brasília, (7):34, out./dez. 1960.
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dão tenha sido requerida, na entidade para a qual o serviço foi
prestado, até 30 de setembro de 1975, véspera do início da vigência da Lei n? 6.226 (8 ), de 14 de junho de 1975;
IX - o período em que o segurado esteve recebendo benefícios por incapacidade por acidente de trabalho, intercalado
ou não;

X - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural
anterior à competência novembro de 1991, independentemente
do recolhimento das contribuições;
XI - o tempo de exercício de mandato classista junto a
órgão de deliberação coletiva em que, nessa qualidade, haja
contribuição para a Previdência Social;
XII - o tempo de serviço público prestado à Administração Federal direta e autarquias federais bem como a estaduais, do Distrito Federal e municipais, quando aplicada a legislação que autorizou a contagem recíproca de tempo de serviço;

XIII - o período de licença remunerada, desde que tenha
havido desconto de contribuições;
XIV - o período em que o segurado tenha sido colocado
pela empresa em disponibilidade remunerada, desde que tenha
havido desconto de contribuições;
XV - o tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados,
às Serventias Extrajudiciais e às Escrivanias Judiciais, desde
que não tenha havido remuneração pelos cofres públicos e que a

atividade não estivesse na época vinculada a sistema próprio de
previdência -social;
XVI - o tempo de atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei n? 3.807 191, de 26 de agosto
de 1960, desde que indenizada na forma do art. 189;
XVII - o período de freqüência às aulas dos aprendizes
matriculados em escolas profissionais mantidas por empresas
ferroviárias;
XVIII - o período de atividade na condição de empregador rural, desde que comprovado o recolhimento de contribui(8) Coleção das Leis. Brasília, (5):35, jul./set. 1975.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (5):196, jul./set. 1960.
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ções na forma da Lei n? 6.260 1101, de 6 de novembro de 1975, com
indenização do período anterior, conforme o disposto no § 2? do
art. 193;
XIX - o tempo de serviço em que o segurado serviu CO~
mo juiz temporário da União, desde que não tenha sido contado
para outro sistema de previdência social;
XX - o tempo de exercício de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para
inatividade remunerada nas Forças Armadas ou. aposentadoria
no serviço público;
XXI ~ durante o tempo de aprendizado profissional prestado nas escolas técnicas com base no Decreto-Lei n? 4.073(11),
de 30 de janeiro de 1942:
a) os períodos de freqüência a escolas técnicas ou industriais mantidas por empresas de iniciativa privada, desde que
reconhecidas e dirigidas a seus empregados aprendizes, bem como o realizado com base no Decreto n? 31.5461121, de 6 de fevereiro de 1952, em curso do Serviço Nacional da Indústria (Senai)
ou Serviço Nacional do Comércio (Senac), por estes reconhecido,
para formação profissional metódica de ofício ou ocupação do
trabalhador menor;
b I os períodos de freqüência aos cursos de aprendizagem
ministrados pelos empregadores a seus empregados, em escolas
próprias para esta finalidade, ou em qualquer estabelecimento
do ensino industrial.
XXII - o tempo de trabalho exercido em atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, convertido na forma do disposto no
art. 64.
Parágrafo único. Não será computado como tempo de serviço o já considerado para a concessão de aposentadoria pela
Previdência Social ou ·por qualquer outro sistema previdenciário.
Art. 59. Entende-se como de efetivo exercício em funções
de magistério:
(10) Coleção das Leis. Brasília, (7):154, out./dez. 1975.
(11) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (1):199, jan./mar. 1943.
(12) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (8):37, out.vdez. 1952.
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I - a atividade exercida pelo professor em estabelecimento de ensino de I? e 2? graus, ou de ensino superior, bem como
em cursos de formação profissional, autorizados ou reconhecidos pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal, nas seguintes condições:
a) como docentes, a qualquer título;
b) em funções de administração, planejamento, orientação,
supervisão ou outras específicas dos demais especialistas de
educação;
II - incluem-se como de efetivo exercício nas funções de
magistério as seguintes atividades dos professores, desenvolvidas nas universidades e nos estabelecimentos isolados de ensino superior:
a) as pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesquisa, em nível de graduação ou mais elevado, para fins de
transmissão e ampliação do saber;
b) as inerentes à administração.
§ 1? São contados como tempo de serviço, para efeito do
disposto neste artigo:
ai o de serviço público federal, estadual, do Distrito Fede-

ralou municipal;
b) o de recebimento de benefício por incapacidade, entre
períodos de atividade;
c) o de benefício por incapacidade decorrente de acidente de
trabalho, intercalado ou não.
§ 2? A comprovação da condição de professor far-se-á
através:
aI do respectivo diploma registrado nos órgãos competentes
federais e estaduais;
bl de qualquer outro documento que comprove a habilitação para o exercício do magistério, na forma da Lei n:' 5.692(13),
de 11 de agosto de 1971;
c) dos registros em Carteira Profissional ou CTPS complementados, quando for o caso, por declaração do estabelecimento
(13) Coleção das Leis. Brasrlia, (5):59. jul./set. 1971.
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de ensino onde foi exercida a atividade, sempre que necessarra
essa informação, para efeito e caracterização da atividade entre
as referidas nos incisos I e 11.

Art. 60. A prova de tempo de serviço, exceto para autônomo e facultativo, é feita através de documentos que comprovem
o exercício de atividade nos períodos a serem contados, devendo esses documentos ser contemporâneos dos fatos a comprovar
e mencionar as datas de início e término e, quando se tratar de
trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que
foi prestado.
§ I? As anotações na CTPS relativas a férias, alterações
de salários e outras que demonstrem a seqüência do exercício
da atividade podem suprir possível falha de registro de admissão ou dispensa.
§ 2? Servem para a prova prevista neste artigo os documentos seguintes:
a) o contrato individual de trabalho ou a CTPS, a antiga
carteira de férias ou carteira sanitária, a caderneta de matrícula
e a caderneta de contribuições dos extintos Institutos de Aposentadoria e Pensões, a caderneta de inscrição pessoal visada
pela Capitania dos Portos, pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe), pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), e declarações da Receita Federal;
b) certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada do documento que prove o exercício da ativídade;
c) contrato social e respectivo distrato,' quando for o caso,
ata de assembléia geral e registro de firma individual;
d) contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;
e) certificado de sindicato que agrupa trabalhadores avulsos;
f) certidão do Ministério Público;
g) comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). no caso de produtores em regime de economia familiar;
h) bloco de notas do produtor rural;
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i) declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde
que homologada pelo Ministério Público, ou outras autoridades
constituidas definidas pelo CNPS.
j) outros meios definidos pelo CNPS.
§ 3? Na falta de documento contemporâneo podem ser
aceitos declaração, atestado de empresa ainda existente, certificado ou certidão de entidade oficial dos quais constem os dados
previstos no caput deste artigo, desde que extraídos de registros efetivamente existentes e acessíveis à fiscalização do INSS.
§ 4? Se o documento apresentado pelo segurado não atender ao estabelecido neste artigo, a prova de tempo de serviço
pode ser complementada por outros documentos que levem à
convicção do fato a comprovar, inclusive mediante Justificação
Administrativa, na forma do Capitulo IV.
§ 5? A comprovação do tempo de serviço realizada mediante Justificação Judicial só produz efeito perante a Previdência Social quando baseada em início de prova material.
Art. 61. Não será admitida prova exclusivamente testemunhal para efeito de comprovação de tempo de serviço, salvo
na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o disposto no art. 179.

Subseção IV
Da Aposentadoria Especial
Art. 62. A aposentadoria especial será devida ao segurado
que tenha trabalhado, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, em atividade profissional sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e tenha cumprido a carência exigida.
Art. 63. Considera-se tempo de serviço, para os efeitos
desta subseção:
I - os periodos correspondentes a trabalho permanente e
habitualmente prestado em atividades sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física;
II - os periodos em que o trabalhador integrante de categoria profissional que exerça atividade enquadrada no inciso I
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se licenciar do emprego ou atividade, para exercer cargos de administração ou representação sindical.
Parágrafo único. Serão computados como tempo de serviço em condições especiais:
a) os períodos em que o segurado exerceu as funções de servente, auxiliar ou ajudante de qualquer uma das atividades de
que trata este artigo, desde que o trabalho nessas funções tenha
sido realizado de modo habitual e permanente, nas mesmas condições e no mesmo ambiente em que o executa o profissional;
b) os períodos de trabalho dessa natureza, prestados pelo
menor de 18 (dezoito) anos de idade, desde que comprovada a
sua efetiva realização;
c) o tempo de trabalho exercido em qualquer outra atividade profissional. após a conversão prevista no art. 64.
Art. 64. O tempo de serviço exercido alternadamente em
atividade comum e atividade profissional sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à
saúde ou a integridade física será somado, após a respectiva
conversão, aplicada a Tabela de Conversão seguinte, para efeito
de concessão de qualquer benefício:
Atividade
a Converter

De
De
De
De
De

15
20
25
30
35

Anos
Anos
Anos
Anos (Mulher)
Anos (Homem)

Multiplicadores

Para 15

Para 20

Para 25

Para 30
(Mulher)

Para 35
(Homem)

1,00
0,75
0,60
0,50
0,43

1,33
1,00
0,80
0,67
0,57

1,67
1,25
1,00
0,83
0,71

2,00
1,50
1.20
1,00
0,86

2,33
1,75
1,40
1,17
1,00

Parágrafo único, Somente será devida aposentadoria especial, com a conversão prevista neste artigo, ao segurado que
comprovar o exercício de atividade profissional em condições
especiais, por, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses,
Art. 65. A aposentadoria especial consiste numa renda
mensal calculada na forma do inciso VI do art. 37.
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Art. 66. A inclusão ou exclusão de atividades profissionais para efeito da concessão de aposentadoria especial será feita por decreto do Poder Executivo.
Parágrafo único. As dúvidas sobre enquadramento das
atividades, para efeito do disposto nesta subseção, serão resolvidas pela Secretaria Nacional do Trabalho (SNT), do MTPS.
Art. 67. A data de início do benefício será fixada conforme o disposto nos incisos I e H do art. 50.
Art. 68. Na contagem de tempo de serviço dos marítimos,
para efeito de aposentadoria especial, não será efetuada a conversão do tempo de embarque em tempo de atividade em terra.

Subseção V
Do Auxílio-Doença
Art. 69. O auxílio-doença será devido ao segurado que,
após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador de doença ou lesão invocada como causa para o benefício,
salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 70. O auxílio-doença consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso I do art. 37 e será devido:
I - a contar do 16? (décimo sexto) dia do afastamento da
atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico, e o
empresário;

H - a contar do início da incapacidade, para os demais
segurados;
IH - a contar da data de entrada do requerimento, quando
requerido após o 30? (trigésimo) dia do afastamento da atividade.
§ 1? Não se aplica o disposto no inciso HI quando a Previdência Social tiver ciência de tratamento ambulatorial ou internação hospitalar devidamente comprovado pelo segurado através de atestado que deverá ser apreciado pela perícia médica.
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§ 2? O auxílio-doença será devido durante o curso de reclamação trabalhista, relacionada com a rescisão do contrato de

trabalho, ou após a decisão final, quando o segurado obtiver ganho de causa, mesmo que não tenha havido contribuições no
período respectivo.
Art. 71. O auxílio-doença do segurado que exercer mais de
uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido
mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma
delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver exercendo.
§ I? Na hipótese deste artigo, o auxílio-doença será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado. considerando-se para efeito de carência somente as

contribuições relativas a essa atividade.
§ 2? Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma
profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas.

§ 3? Constatada, durante o recebimento do auxílio-doença
concedido nos termos deste artigo, a incapacidade do segurado
para as demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto, com base nos demais salários de contribuição, observado
o disposto nos incisos I a III do art. 70.

Art. 72.

Quando o segurado que exercer mais de uma ati-

vidade se incapacitar .definitivamente para uma delas, deverá o

auxílio-doença ser mantido indefinidamente, não cabendo sua
transformação em aposentadoria por invalidez, enquanto essa

incapacidade não se estender às demais atividades.
Parágrafo único. Nessa situação, o segurado somente poderá mudar de atividade após o conhecimento da reavaliação
médico-pericial.

Art. 73. Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe
à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário ou, ao segurado empresário, a sua remuneração.
§ I?

Cabe à empresa que dispuser de serviço médico pró-

prio ou em convênio o exame médico e o abono das faltas cor-

respondentes a esse período.
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§ 2° Quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias, o
segurado será encaminhado à perícia médica, exceto nos caso
de segregação compulsória, conforme disposto nos §§ 3? e 4? do
art. 42.
§ 3? No caso de requerimento de benefício decorrente da
mesma doença dentro de 60 (sessenta) dias contados da concessão do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, que são
cobertos pelo novo benefício.
§ 4? Se dentro de 60 (sessenta) dias da cessação do
auxílio-doença o segurado requerer novo benefício e ficar provado que se trata da mesma doença, o benefício anterior será prorrogado, descontando-se os dias em que ele tiver trabalhado, se
for o caso.
§ 5? Se o segurado empregado e o empresário, por motivo
de doença, afastar-se do trabalho durante 15 (quinze) dias, retornando à atividade no 16? (décimo sexto) dia, e se dela voltar
a se afastar dentro de 60 (sessenta) dias desse retorno, fará jus
ao auxílío-doença a partir da data do novo afastamento.
Art. 74. A Previdência Social deve processar de ofício o
benefício, quando tiver ciência da incapacidade do segurado
sem que este haja requerido auxílio-doença.
Art. 75. O segurado em gozo de auxílio-doença, enquanto
não completar 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame
médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação
profissional por ela prescrito e custeado e tratamento gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue que são facultativos.
Art. 76. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho ou pela transformação em aposentadoria
por invalidez.
Art. 77. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá
submeter-se a processo de reabilitação profissional para o
exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que
seja dado como habilítado para o desempenho de nova atividade
que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
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Art. 78. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença
é considerado pela empresa como licenciado.
Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período
de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a
importância garantida pela licença.
Subseção VI

Do Salário-Família
Art. 79. O salário-família será devido, mensalmente, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, e ao trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, nos termos do art. 13, observado o disposto no art. Sl .
Art. 80. O salário-família será pago mensalmente:
I - ao empregado, pela empresa, com o respectivo salário e ao trabalhador avulso, pelo sindicato, mediante convênio;
II - ao empregado e trabalhador avulso aposentados por
invalidez ou em gozo de auxílio-doença, pelo INSS juntamente
com o benefício;
III - aos demais empregados e trabalhadores avulsos aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos, se do sexo masculino
ou 60 (sessenta) anos, se do sexo feminino, sendo reduzida a
idade em 5 (cinco) anos quando se tratar de segurado trabalhador rural, pelo INSS juntamente com a aposentadoria.
§ I? No caso do inciso I, quando o salário do empregado
não for mensal, o salário-família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês.
§ 2? O sindicato responsável pelo pagamento do saláriofamília do trabalhador avulso ficará encarregado da confecção
da respectiva folha de pagamento.
§ 3? O salário-família do trabalhador avulso independe do
número de dias trabalhados no mês, devendo o seu pagamento
corresponder ao valor integral da cota.
§ 4? Quando o pai e a mãe são segurados empregados, ambos têm direito ao salário-família.
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§ 5? As cotas do salário-família, pagas pela empresa, deverão ser compensadas quando do recolhimento das contribui-

ções sobre a folha de salário.
Art. 81. O valor da cota do salário-família por filho ou
equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido é de:
ai Cr$1.360,OO (hum mil, trezentos e sessenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal até Cr$51.000,OO (cinqüenta e um mil cruzeiros);
b) Cr$170,OO (cento e setenta cruzeiros) para o segurado
com remuneração mensal superior a Cr$51.000,OO (cinqüenta e
um mil cruzeiros);
Art. 82. O pagamento do salário-família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho
ou da documentação relativa ao equiparado. estando condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória.
Parágrafo único. A empresa deverá conservar, durante 10
(dez) anos, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das
certidões correspondentes, para exame pela fiscalização do
INSS, conforme o disposto no § 3? do art. 47 do ROCSS.
Art. 83. A invalidez do filho ou equiparado maior de 14
(quatorze) anos de idade deve ser verificada em exame médicopericial a cargo da Previdência Social.
Art. 84. O salário-família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa ou
pelo sindicato, conforme o caso, e o do mês da cessação do benefício pelo INSS.
Art. 85. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de
fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado
ou perda do pátrio-poder, o salário-família poderá passar a ser
pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor,
ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido.
Art. 86. O direito ao salário-família cessa automaticamente:
I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês
seguinte ao do óbito;
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II - quando o filho ou equiparado completa 14 (quatorze)
anos de idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da
data de aniversário;
III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade;
IV - pelo desemprego.
Art. 87. Para efeito de concessão e manutenção do saláriofamilia, o segurado deve firmar termo de responsabilidade, no
qual se comprometa a comunicar à empresa ou ao INSS qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao
benefício, ficando sujeito, em caso do não cumprimento. às sanções penais cabíveis e à rescisão do contrato de trabalho, pelo
empregador, por justa causa, nos termos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT).
Art. 88. A falta de comunicação oportuna de fato que implique na cessação do salário-família, bem como a prática pelo
empregado de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento, autoriza a empresa, o INSS ou o sindicato, conforme o
caso, a descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação
a outros filhos ou, na falta delas, do próprio salário do empregado ou da renda mensal do seu benefício, o valor das quotas
indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
Art. 89. O empregado deve dar quitação à empresa ou sindicato de cada recebimento mensal do salário-família, na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo
que a quitação fique plena e claramente caracterizada.
Art. 90. As cotas do salário-família não serão incorporadas, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício.
Subseção VII
Do Salário-Maternidade
Art. 91. O salário-maternidade será devido, independentemente de carência, à segurada empregada, trabalhadora avulsa
e empregada doméstica, durante 28 (vinte e oito) dias antes e 92
(noventa e dois) dias depois do parto, observadas as situações e
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condições previstas na legislação trabalhista, no que concerne à
proteção à maternidade, inclusive quando prorrogado na forma
prevista no § I?
§ I? Em casos excepcionais, o período de repouso antes e
depois do parto pode ser aumentado de mais 2 (duas) semanas,
mediante atestado médico fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
§ 2? Em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem
direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo.
§ 3? Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico fornecido pelo SUS, a segurada tem direito ao salário-maternidade correspondente a 2 (duas) semanas.
Art. 92. O salário-maternidade para a segurada empregada
consiste numa renda mensal igual a sua remuneração integral e
será pago pela empresa, efetivando-se a compensação quando
do recolhimento das contribuições sobre as folhas de salário.
§ I? Empregada deverá dar quitação à empresa dos recebimentos mensais do salário-maternidade na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada.
§ 2? A empresa deverá conservar, durante 10 (dez) anos,
08 comprovantes dos pagamentos e 08 atestados correspondentes para exame pela fiscalização do INSS, conforme o disposto
no § 3? do art. 47 do ROCSS.
Art. 93. Cabe ao SUS fornecer os atestados médicos necessários, inclusive para efeitos trabalhistas.
Parágrafo único. Quando o parto ocorrer sem acompanhamento médico, o atestado será fornecido pala pericia médica do
INSS.
Art. 94. O inicio do afastamento do trabalho da segurada
empregada será determinado com base em atestado médico fornecido pelo SUS.
§ I? Quando a empresa dispuser de serviço médico próprio
ou em convênio com o SUS, o atestado deverá ser fornecido por
aquela.
§ 2? O atestado deve indicar, além dos dados médicos necessários, 08 períodos a que se refere o art. 91 e seus parágrafos, bem como a data do afastamento do trabalho.
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Art. 95. O salário-maternidade só será devido pela Previdência Social enquanto existir a relação de emprego, cabendo ao
empregador. no caso de despedida sem justa causa, o ônus decorrente da dispensa.
Art. 96. No caso de empregos concomitantes, a segurada
fará jus ao salário-maternidade relativo a cada emprego.
Art. 97. Quando se tratar de segurada trabalhadora avulsa, o pagamento do salário-maternidade será efetuado diretamente pela Previdência Social, no valor correspondente a sua
última remuneração equivalente a um mês de trabalho.
Art. 98. O salário-maternidade da segurada empregada doméstica será pago diretamente pela Previdência Social, consistindo numa renda mensal igual ao seu último salário de
contribuição.
Art. 99. O salário-maternidade não pode ser acumulado
com benefício por incapacidade.
Parágrafo único. Quando ocorrer a situação prevista no
caput, o benefício por incapacidade deverá ser suspenso enquanto perdurar o pagamento daquele, de acordo com o disposto no art. 94.
Art. 100. A segurada aposentada que permanecer ou retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário-maternidade,
de acordo com o disposto no art. 91.
Subseção VIII

Da Pensão por Morte
Art. 101. A pensão por morte será devida a contar da data
do óbito ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou não, independentemente de carência.
Parágrafo único. Quando se tratar de morte presumida, a
data de início do benefício será a da decisão judicial.
Art. 102. A pensão por morte consiste numa renda mensal
calculada na forma do inciso VII do art. 37.
Art. 103. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e
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clusão de dependente somente produzirá efeito a contar da data
da habilitação.
Art. 104. A pensão por morte somente será devida ao dependente inválido se a invalidez for fixada pela perícia médica
até a data do óbito.
Parágrafo único. São dispensados do exame médicopericial:
a) o dependente maior de 60 (sessenta) anos;
b) o dependente aposentado por invalidez.
Art. 105. O pensionista inválido, enquanto não completar
55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, está obrigado, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo
da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por
ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue que são facultativos.
Art. 106. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício
a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito a companheira ou o
companheiro.
Art. 107. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente
ou de fato que recebia pensão de alimentos receberá a pensão
em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 13.
Art. 108. A pensão poderá ser concedida, em caráter provisório, por morte presumida:
I - mediante declaração da autoridade judiciária e após
6 (seis) meses de ausência, a contar da data da declaração;
U - em caso de desaparecimento do segurado por motivo
de catástrofe, acidente ou desastre, a contar da data da ocorrência, mediante prova hábil, dispensados o prazo e a declaração
previstos no inciso I;
UI ~ verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
Art. 109. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista:
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I - será rateada entre todos, em partes iguais;
11 - reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo
direito à pensão cessar.
Art. 110. A cota da pensão por morte se extingue:
I - pela morte do pensionista;
11 - para o filho ou equiparado, irmão ou designado menor, de ambos os sexos, quando completar 21 (vinte e um) anos
de idade, salvo se inválido;
lI! - para o pensionista inválido pela cessação da invalidez, verificada em exame médico-pericial a cargo da Previdência Social.
Parágrafo único. O dependente menor que se invalidar antes de completar 21 (vinte e um) anos de idade deverá ser submetido a exame médico-pericial, não se extinguindo a respectiva
cota, se confirmada a invalidez.
Art. 111. Não se aplica o disposto no art. 242 ao pensionista menor, incapaz ou ausente.

Subseção IX
Do Auxilio-Reclusão
Art. 112. O auxilio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxilio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.
§ I? O pedido de auxilio-reclusão deve ser instruído com
certidão do efetivo recolhimento à prisão, firmado pela autoridade competente.
§ 2? Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à
pensão por morte, sendo necessária, no caso de designação de
dependentes após a reclusão ou detenção do segurado, a preexistência da dependência econômica.
§ 3? A data do inicio do benefício será fixada na data do
efetivo recolhimento do segurado à prisão.
Art. 113. O auxilio-reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer detento ou recluso, observado o disposto
nesta subseção.
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§ 1 ~ O beneficiário deverá apresentar trimestralmente
atestado de autoridade competente de que o segurado continua
detento ou recluso.
§ 2? No caso de fuga. o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data
em que ela ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade
de segurado.
§ 3~ Se houver exercício de atividade dentro do período de
fuga será o mesmo considerado para verificação da perda ou
não da qualidade de segurado.
Art. 114. Falecendo o segurado detento ou recluso, o
auxílio-reclusão que estiver sendo pago será automaticamente
convertido em pensão por morte.
Art. 115. É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a
soltura do segurado.

Subseção X
Dos. Pecúlios
Art. 116. Os pecúlios serão devidos:
I - ao segurado que se incapacitar definitivamente para o
trabalho antes de ter completado o período de carência;
II - ao segurado aposentado por idade ou por tempo de
serviço pelo Regime Geral de Previdência Social que permanecer ou que voltar a exercer atividade abrangida pelo mesmo,
quando dela se afastar.
Art. 117. O pecúlio consistirá em pagamento único de valor correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições do segurado, remuneradas de acordo com o índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia I? (primeiro).
Art. 118. O segurado aposentado que receber pecúlio e
voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social fará jus ao recebimento de novo pecúlio após 36
(trinta e seis) meses contados da nova filiação.
Art. 119. O disposto nesta subseção aplica-se a contar de
25 de julho de 1991, data de entrada em vigor da Lei n~ 8.213 1141,
(14) Coteçso das Leis. Brasília, 183(4):1587. jul./ago. 1991.
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de 24 de julho de 1991, observada, com relação às contribuições
anteriores, a legislação vigente à época do seu recolhimento.
Subseção XI
Do Abono de Permanência em Serviço

Art. 120. O segurado que, tendo direito à aposentadoria
por tempo de serviço, optar pelo prosseguimento na atividade.
fará jus ao abono de permanência em serviço, mensal, correspendendo a 25% (vinte e cinco por cento) dessa aposentadoria
para o segurado com 35 (trinta e cinco) anos ou mais de serviço
e para a segurada com 30 (trinta) anos ou mais de serviço.
Parágrafo único. O abono de permanência em serviço será
devido a contar da data de entrada do requerimento, não variando de acordo com a evolução do salário de contribuição do
segurado, sendo reajustado na forma dos demais benefícios e
não se incorporando, para qualquer efeito, à aposentadoria ou à
pensão.
Art. 121. Não será devido abono de permanência em serviço com tempo de serviço inferior ao previsto no art. 120, salvo
se o segurado estiver amparado por legislação especial.
Art. 122. O abono de permanência em serviço consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso V do artigo 37.
Art. 123. O abono de permanência em serviço extingue-se
por motivo de:
a) aposentadoria de qualquer espécie;
bl falecimento.
Subseção XII

Do Abono Anual
Art. 124. Será devido abono anual ao segurado e ao dependente que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílioacidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxflío-reclusão.
Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que
couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do beneficio
do mês de dezembro de cada ano.
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Seção VIII
Da Aposentadoria Excepcional de Anistiado
Art. 125. Terão direito à aposentadoria em regime excepcional, na condição de anistiados, de conformidade com o art. 8?
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os servidores públicos da Administração direta e indireta Federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, de fundação, empresa
pública ou empresa mista sob o controle estatal, bem como os
trabalhadores do setor privado e os ex-dirigentes e exrepresentantes sindicais que, em virtude de motivação política,
foram atingidos por atos de exceção, institucionais ou complementares, pelo Decreto Legislativo n? 18 (15 ), de 15 de dezembro
de 1961, pelo Decreto-Lei n:' 864( 161, de 12 de setembro de 1969,
os que tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento de atividade abrangida pela Previdência Social e os que
foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude
de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, no
período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988.
Art. 126. Os segurados de que trata esta seção terão garantidas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego ou
posto a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade, respeitadas as
características e peculiaridades das carreiras a que pertenciam.
Art. 127. A aposentadoria excepcional in depende da implementação dos pressupostos da legislação da Previdência Social, tais como tempo de serviço mínimo e carência, e o seu valor não decorre de salário de benefício.
Art. 128. O tempo de serviço será computado de conformidade com o disposto no art. 58 e, além dos períodos ali fixados,
considerar-se-á o de afastamento da atividade em decorrência
de destít.uição do emprego por atos de exceção, institucionais ou
complementares, ou por outros diplomas legais, até 5 de outubro de 1988.
(15) Coleção das Leis. Brasília, (7):5, out.l dez. 1961.
(16) Coleção das Leis. Brasília, (5):207, jul./set. 1969.
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Parágrafo único. O período de afastamento será computadopara todos os efeitos, inclusive adicionais por tempo de serviço (anuênio, biênio, triênio e qüinqüênio).

Art. 129.

Se o segurado anistiado houver falecido sem es-

tar aposentado, a pensão por morte será devida aos seus dependentes com base na aposentadoria excepcional a que ele teria

direito.
Art. 130. Caberá a cada interessado alcançado pelas disposições desta seção apresentar junto ao INSS prova da punição e da anistia expedida pela autoridade competente.
Parágrafo único. A prova da condição de anistiado será
feita mediante a apresentação da publicação no Diário Oficial
da União, Estado ou Município, da declaração da anistia.
Art. 131.

Compete ao Ministro de Estado do Trabalho e

da Previdência Social conhecer e declarar a anistia aos empregados do setor privado, aos ex-dirigentes e ex-representantes

sindicais de que trata o art. 125.
Art. 132. A data do início da aposentadoria será fixada em
5 de outubro de 1988, não gerando efeito financeiro retroativo,
respeitada a prescrição prevista no art. 242.
Art. 133. O valor da aposentadoria excepcional terá por
base o último salário percebido pelo segurado no emprego ocupado à época da destituição por ato de exceção, institucional ou
complementar, atualizado até 5 de outubro de 1988, não estando
subordinado ao limite máximo previsto no art. 33.
§ 1? Cabe ao segurado anistiado apresentar documento
comprobatório fornecido pela autoridade competente do órgão,
empresa ou entidade a que estava vinculado, sobre a remuneração atualizada.
§ 2? Quando se tratar de empresa extinta, o mencionado
documento poderá ser fornecido pelo sindicato da respectiva categoria profissional ou ato decorrente de decisão judicial transitada em julgado.
Art. 134. A aposentadoria do anistiado tem valor integral
aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, para o segurado do sexo
masculino, e aos 30 (trinta) anos, para o segurado do sexo feminino.
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§ I? Se o segurado anistiado exercia exclusivamente atividade compreendida entre aquelas que lhe dariam direito à aposentadoria especial ou à 'aposentadoria de legislação especial,
poderá, nesta hipótese, o respectivo cálculo do valor mensal do
benefício ter por base as condições de prazo de permanência em
atividades ensejadoras de tais. aposentadorias.

§ 2? Se o segurado anistiado exercia alternadamente atividades comuns e atividades em condições especiais. os respectivos períodos de trabalho poderão ser considerados, para efeito
de cálculo, de acordo com as normas de conversão do tempo de
serviço previstas no art. 64.
§ 3? Se comprovado tempo de serviço inferior, a aposentadoria será proporcional.
§ 4? A pensão por morte do segurado anistiado falecido
em gozo de aposentadoria excepcional terá o seu valor calculado
com base nessa aposentadoria, observado o disposto na Subseção VIII da Seção VII.

Art. 135. O segurado referido nesta seção, já aposentado
pela, Previdência Social, poderá requerer a revisão de seu benefício pela transformação em aposentadoria excepcional de
anistiado, se mais vantajosa, a contar de 5 de outubro de 1988.
Parágrafo único. A pensão por morte do segurado anistiado que tenha falecido sem estar em gozo de aposentadoria excepcional será revisada para que o cálculo do seu valor mensal
tenha por base a remuneração a que ele teria direito se permanecesse em atividade, a contar de 5 de outubro de 1988, se o óbito tiver ocorrido antes dessa data, ou na data do óbito, se posterior.

Art. 136. A aposentadoria excepcional será reajustada
sempre que ocorrer alteração para maior no salário que o segurado estaria recebendo se permanecesse em atividade, observados os percentuais de cálculo previstos para cada caso.
§ 1? Nos casos do § 2? do art. 133, quando inexistir empresa ou sindicato para informar os valores que deveriam ser pagos, os reajustamentos far-se-ão pelos mesmos índices e bases
dos demais benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
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§ 2? A pensão por morte de segurado anistiado será reajustada, observando-se a aposentadoria-base calculada na forma
dos arts. 133 e 134.
Art. 137. Constituem encargos da União as despesas correspondentes ao pagamento da aposentadoria excepcional e da
pensão por morte de segurado anistiado.

CAPÍTULO III
Do Acidente do Trabalho

Seção I
Do Campo de Aplicação
Art. 138. As prestações relativas aos acidentes do trabalho são devidas:
I
ao empregado, exceto o doméstico;
II
ao trabalhador avulso;
IH
ao presidiário que exerce atividade remunerada;
IV
ao segurado especial;
V
ao médico residente, de acordo com a Lei n? 8.138, de
28 de dezembro de 1990.

Seção II
Do Acidente do Trabalho
e da Doença Profissional
Art. 139. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo
exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda
ou redução da capacidade para o trabalho permanente ou temporária,
Art. 140. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos
do art. 139, as seguintes entidades mórbidas:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou
desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada
atividade e constante da relação de que trata o Anexo II;
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II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou

desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, desde que
constante da relação mencionada no inciso I.
§ 1? Não serão consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produz incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurados habitantes
de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que

resultou de exposição ou contato direto determinado pela natu- .
reza do trabalho.
§ 2? Em caso excepcional, constatando-se que a doença
não incl uída na relação prevista nos incisos I e 11 resultou de
condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se
relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la
acidente do trabalho.
Art. 141. Equiparam-se também ao acidente do trabalho,
para efeito deste capítulo:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para morte do
segurado, para a perda ou redução da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a
sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por
terceiro ou companheiro de trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho;
c] ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de
terceiro, ou de companheiro de trabalho;
di ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior;
IlI - a doença proveniente de contaminação acidental do
empregado no exercício de sua atividade;
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IV - o acidente sofrido, ainda que fora do local e horário
de trabalho:
a) na execução de ordem ou na realização de serviços sob a

autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa
para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo,
quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor
capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou
deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
§ I? Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou
por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no
local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no
exercício do trabalho.
§ 2? Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra
origem, se associe ou se superponha às conseqüências do anterior.
§ 3? Considerar-se-á como dia do acidente, no caso de
doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia
da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o
diagnóstico, valendo para esse efeito o que ocorrer primeiro.
§ 4? Será considerado agravamento de acidente do trabalho aquele sofrido pelo acidentado quando estiver sob a responsabilidade profissional.

Seção lI!
Da Comunicação do Acidente
Art. 142. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o I? (primeiro) dia útil seguinte
ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade
competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e
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o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada na forma do art.
no do ROCSS.
§ I'? Da comunicação a que se refere este artigo receberão
cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria.

§ 2? Na falta do cumprimento do disposto no caput, caberá ao setor de benefícios comunicar a ocorrência ao setor de fiscalização do INSS para a execução da multa devida.

§ 3? Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer
autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo.
§ 4'?

A comunicação a que se refere o § 3'? não exime a em-

presa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo.
§ 5? Os sindicatos e entidades representativas de classe
poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das
multas previstas neste artigo.

Seção IV

Da Caracterização do Acidente
Art. 143.

O acidente de trabalho deverá ser caracterizado:

I - administrativamente, através do setor de benefícios
do INSS, que estabelecerá o nexo entre o trabalho exercido e o
acidente;
II - tecnicamente, através da perícia médica do INSS, que
estabelecerá o nexo de causa e efeito entre:
a) o acidente e a lesão;

bl a doença e o trabalho;
c) a causa mortis e o acidente.
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Seção V
Das Prestações
Art. 144. Em caso de acidente de trabalho o acidentado e
os seus dependentes têm direito, independentemente de carência, às seguintes prestações:
r - quanto ao segurado:
a) auxílio-doença;
b) aposentadoria por invalidez;
c] auxílio-acidente;
II - quanto ao dependente: pensão por morte;
IIr - quanto ao segurado e dependente: pecúlio.
Art. 145. Os benefícios previstos nos incisos r e II do art.
144 serão concedidos, mantidos, pagos e reajustados na forma e
nos prazos deste Regulamento, salvo no que este capítulo expressamente estabelecer de forma diferente.
Parágrafo único. O beneficiário em gozo de uma das prestações mencionadas nos incisos r e II do art. 144 tem direito ao
abono anual, na forma do art. 124 e seu parágrafo único.
Art. 146. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, decorrentes de acidente do trabalho, não podem ser acumulados com o auxílio-doença e qualquer aposentadoria do Regime
Geral de Previdência Social.
Art. 147. O segurado em gozo de aposentadoria por tempo
de serviço especial ou por idade que permanecer ou voltar a
exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência
Social somente terá direito, em caso de acidente do trabalho, à
reabilitação profissional, ao pecúlio e ao auxílio-acidente, não
fazendo jus a outras prestações, salvo as decorrentes de sua
condição de aposentado.
§ I? Se o acidente do trabalho acarretar invalidez ao aposentado, este poderá optar pela transformação da sua aposentadoria em aposentadoria por invalidez acidentária, sem prejuízo
do pecúlio.
§ 2? No caso de morte, será concedida a pensão decorrente
de acidente do trabalho, quando mais vantajosa, sem prejuízo
do pecúlio.
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Art. 148. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social que, tendo ou não retornado à atividade, apresentar
doença profissional ou do trabalho relacionada com a atividade
que antes exercia, terá direito à transformação da sua aposentadoria em aposentadoria por invalidez acidentária, bem como ao
pecúlio, desde que atenda às condições exigidas para a concessão desses benefícios.
Art. 149. Para fins de apuração da renda mensal, entendese como salário de contribuição vigente no dia do acidente o
contratado para ser pago por mês, dia ou hora no mês do acidente, que será multiplicado por 30 (trinta) quando diário ou
por 240 (duzentos e quarenta) quando horário, para corresponder à remuneração mensal que servirá de base de cálculo para o
beneficio.
§ 1? Quando a jornada de trabalho não for de 8 (oito) horas diárias, será adotada, para fins do disposto no caput, a base
de cálculo a ela correspondente.
§ 2? Quando, entre o dia do acidente do trabalho e a data
do início do benefício, ocorrer reajustamento por dissídio coletivo ou alteração do salário mínimo, o benefício deverá iniciar-se
também com a renda mensal reajustada, nos mesmos índices
deste ou de acordo com a política salarial.
Art. 150. No caso de remuneração variável, no todo ou em
parte, qualquer que seja a causa da variação, o salário de benefício do beneficio de prestação continuada decorrente de acidente do trabalho, respeitado o percentual respectivo, será calculado com base na média aritmética simples:
I - dos 36 (trinta e seis) maiores salários de contribuição
apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses
imediatamente anteriores ao do acidente, se o segurado contar,
nele, mais de 36 (trinta e sois) contribuições;
II - dos salários de contribuição compreendidos nos 36
(trinta e seis] meses imediatamente anteriores ao do acidente ou
no período de que trata o inciso I, conforme mais vantajoso, se
o segurado contar com 36 (trinta e seis) ou menos contribuições
nesse período.
Parágrafo único. Todos os salários de contribuição computados no cálculo do benefício serão reajustados na forma do art.
31.
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Art. 151. Não é considerado para o cálculo do salário de
benefício o aumento dos salários de contribuição que exceder o
limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do benefício,
salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de
promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva.
Art. 152. O segurado reabilitado poderá ter remuneração
menor do que a da época do acidente, desde que compensada
pelo valor do auxílio-acidente referido no § I? do art. 166.
Art. 153. A renda mensal dos benefícios por acidente do
trabalho de que tratam as alíneas a e b do inciso I e do inciso II
do art. 144 não pode ser inferior ao salário mínimo.
Art. 154. O acidentado em gozo de benefício por incapacidade está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a
submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado e
tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a
transfusão de sangue que são facultativos.

Subseção I
Do Auxílio- Doença
Art. 155. O auxílio-doença será devido ao acidentado que
ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos, ressalvado o disposto no § 3? do art. 157.
Art. 156. O valor mensal do auxílio-doença, no caso de
acidente do trabalho, é de 92% (noventa e dois por cento) do salário de contribuição do segurado, em vigor no dia do acidente,
não podendo ser inferior a igual percentual do seu salário de benefício.
Art. 157. O auxílio-doença será devido a contar do 16?
{décimo-sexto} dia seguinte ao do afastamento do trabalho em
conseqüência do acidente.
§ I? Cumpre à empresa pagar a remuneração integral do
dia do acidente e dos 15 (quinze) dias seguintes.
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§ 2? Quando o acidentado não se afastar do trabalho no
dia do acidente, os 15 (quinze) dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir
da data do afastamento.
§ 3? Tratando-se de trabalhador avulso, o auxílio-doença
ficará a cargo da Previdência Social a contar do dia seguinte ao
do acidente.

Art. 158. Após a cessação do auxílio-doença, tendo o segurado retornado ao trabalho, se houver agravamento ou seqüela
que resulte na reabertura do benefício, o novo salário de contribuição será considerado no cálculo.
Subseção II

Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 159. A aposentadoria por invalidez será devida ao
acidentado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabílitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
Art. 160. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida a contar da data em que o
auxílio-doença deveria ter início.
Art. 161. O valor da aposentadoria será igual ao do salário
de contribuição vigente no dia do acidente, não podendo ser inferior ao do salário de benefício.
Parágrafo único. Quando o acidentado estiver em gozo de
auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será
igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento,
for superior ao previsto neste artigo.
Art. 162. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que, em conseqüência do acidente do trabalho, necessitar
da assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de
25% (vinte e cinco por cento), observado o disposto no art. 43.
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Subseção III
Da Pensão por Morte
Art. 163. A pensão por morte será devida aos dependentes
do segurado falecido em conseqüência de acidente do trabalho,
a contar da data do óbito.
Art. 164. O valor mensal da pensão será igual ao do salário de contribuição vigente no dia do acidente, não podendo ser
inferior ao do salário de benefício, qualquer que seja o número
de dependentes.
§ I?

A pensão por morte, havendo mais de um pensionis-

ta:
aj será rateada entre todos, em partes iguais;
b) reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

Art. 165. A extinção da quota da pensão obedecerá ao disposto no art. 110.
Subseção IV
Do Auxílio-Acidente
Art. 166. O auxílio-acidente será concedido ao segurado
quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente
do trabalho, resultar seqüela, conforme o Anexo Il l, que implique:
I - redução da capacidade laborativa que exija maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, independentemente de reabilitação profissional;
II - redução da capacidade laborativa que impeça, por si
só, o desempenho da atividade exercida à época do acidente, porém não o de outra do mesmo nível de complexidade, após reabilitação profissional;
III - redução da capacidade laborativa que impeça, por si
só, o desempenho da atividade exercida à época do acidente, porém não o de outra de nível inferior de complexidade, após reabilitação profissional.
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§ I? O auxílio-acidente, mensal e vitalício, corresponderá
a um dos seguintes percentuais do salário de contribuição do segurado, vigente no dia do acidente, não podendo ser inferior a
iguais percentuais do seu salário de benefício:
a) 30% (trinta por cento) na hipótese do inciso I;
b) 40% (quarenta por cento) na hipótese do inciso II;
c) 60% (sessenta por cento) na hipótese do inciso II!.
§ 2? O auxílio-acidente será devido a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.
§ 3? O recebimento de salário ou concessão de outro benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do
auxílio-acidente.
§ 4? Quando o segurado falecer em gozo de auxílioacidente, a metade do valor deste será incorporada ao valor da
pensão, se a morte não resultar do acidente do trabalho.
§ 5? Se o acidentado em gozo de auxílio-acidente falecer
em conseqüência de outro acidente, o valor do auxílio-acidente
será somado ao da pensão, não podendo a soma ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição.

Subseção V

Do Pecúlio
Art. 167. O pecúlio será devido ao segurado ou a seus dependentes, em caso de invalidez ou morte decorrente de acidente do trabalho.
Art. 168. O pecúlio consistirá em um pagamento único de
75% (setenta e cinco por cento) do limite máximo do salário de
contribuição, no caso de invalidez, e de 150% (cento e cinqüenta
por cento) desse mesmo limite, no caso de morte.
Seção VI

Das Disposições Diversas Relativas
ao Acidente do Trabalho
Art. 169. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem
garantida, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a manutenção
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do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do
auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de
auxílio-acidente.
Art. 170. Os Iitígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão;
II - na via judicial, pela justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias
forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notífie ação do evento à Previdência Social, através da Comunicação
de Acidente do Trabalho (CAT).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso 11 é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas a sucumbência.
Art. 171. As ações referentes às prestações por acidente
do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto
no art. 242, contados da data:
I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo
da Previdência Social;
II ~ em que for reconhecida pela Previdência Social incapacidade permanente ou agravamento das seqüelas do acidente.
Art. 172. O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem.
Art. 173. A empresa responsável pela adoção e uso das
medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.
§ 1~ Constitui contravenção penal, punível com multa,
deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene.
§ 2~ É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

Art. 174. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social, através da Secretaria Nacional do Trabalho (SNT) e do
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Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o
fiel cumprimento do disposto no art. 173.
Art. 175. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino,
sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentrol,
órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente
instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidentes, especialmente do
trabalho.
Art. 176. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a prot.e-,
ção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.
Art. 177. As disposições deste capítulo aplicam-se subsidiariamente as demais disposições deste Regulamento.
CAPÍTULO IV
Da Justificação Administrativa

Art. 178. A Justificação Administrativa constitui recurso
utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou
produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários, perante a Prévidência Social.
Parágrafo único. Não será admitida a Justificação Administrativa quando o fato a comprovar exigir registro público de
casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial.
Art. 179. A Justificação Administrativa ou Judicial, no
caso de prova de tempo de serviço, dependência econômica.
identidade e de relação de parentesco, somente produzirá efeito
quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.
§ I? No caso de comprovação de tempo de serviço é dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito.
§ 2? Caracteriza-se motivo de força maior ou caso fortuito
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ção ou desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual

o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada através da ocorrência policial e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado.
§ 3? Para efeito de comprovação de tempo de serviço, se a
empresa não estiver mais em atividade, deverá o interessado
juntar prova oficial de sua existência no período que se preteride comprovar.

Art. 180.

A homologação da Justificação Judicial proces-

sada com base em prova exclusivamente testemunhal dispensa

a Justificação Administrativa, se complementada com início razoável de prova material.
Art. 181.

Para o processamento de Justificação Adminis-

trativa, o interessado deverá apresentar requerimento expondo,
clara e minuciosamente, os pontos que pretende justificar, indicando testemunhas idôneas, em número não inferior a 3 (três)
nem superior a 6 (seis). cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende comprovar.
Parágrafo único. As testemunhas, no dia e hora marcados,
serão inquiridas a respeito dos pontos que forem objeto da justificação, indo o processo a seguir, concluso, à autoridade que
houver designado o processante, a quem competirá homologar
ou não a justificação realizada.

Art. 182. Não podem ser testemunhas:
a) os loucos de todo gênero;
b) os cegos e os surdos, quando o fato que se quer provar
depender dos sentidos que lhes faltam;
c) os menores de 16 (dezesseis) anos;
d) o ascendente, descendente ou colateral, até 3? (terceiro)
grau, por consangüinidade ou afinidade.
Art. 183. Não caberá recurso da decisão da autoridade
competente do INSS que considerar eficaz ou ineficaz a Justificação Administrativa.
Art. 184. A Justificação Administrativa será avaliada globalmente quanto à forma e ao mérito, valendo perante o INSS
para os fins especificamente visados, caso considerada eficaz.
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Art. 185. A Justificação Administrativa será processada
sem ônus para o interessado e nos termos das instruções do
INSS.
Art. 186. Aos autores de declarações falsas, prestadas em
justificações processadas perante a Previdência Social, serão
aplicadas as penalidades previstas no art. 299 do Código PenaL
Art. 187. Somente será admitido o processamento de Justificação Administrativa na hipótese de ficar evidenciada a inexistência de outro meio capaz de configurar a verdade do fato
alegado e o início de prova material apresentado levar à convicção do que se pretende comprovar.
CAPÍTULO V
Do Reconhecimento da Filiação e da
Averbação de Tempo de Serviço
Seção I
Do Reconhecimento do Tempo de Filiação
Art. 188. Reconhecimento de filiação é o direito do segurado de ter reconhecido, em qualquer época, o tempo de serviço
exercido anteriormente em atividade abrangida pela Previdência SociaL
Subseção I
Da Indenização
Art. 189. Se ocorrer reconhecimento de filiação em período
em que o exercício da atividade não exigia filiação obrigatória à
Previdência Social, esse período somente será averbado se o
INSS for indenizado pelas contribuições não pagas.
Parágrafo único. O valor da indenização corresponderá a
10% (dez por cento) do valor previsto na Classe 1 (um) da Escala de Salário-Base de que trata o art. 38 do ROCSS, vigente na
data do pagamento, multiplicado pelo número de meses que se
pretende certificar.
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Art. 190. Não incidirão juros de mora e multa sobre o valor apurado com base no art. 189.
Art. 191. O valor a ser indenizado poderá ser objeto de
parcelamento, mediante solicitação do segurado, de acordo com
o disposto no art. 63 do ROCSS.
Parágrafo único. Se o segurado se aposentar ou falecer durante o prazo do parcelamento, o saldo será descontado parceladamente da renda mensal da aposentadoria ou da pensão, conforme o caso.
Art. 192. O tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991 será reconhecido,
desde que devidamente comprovado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes.

Subseção II

Da Retroação da Data de Início
das Contribuições
Art. 193. Caso o segurado empresário, autônomo ou equiparado manifeste interesse em recolher contribuições relativas a
período anterior a sua inscrição, a retroação da data de início

das contribuições será autorizada, desde que comprovado o
exercício da atividade no respectivo período.
§ I? Quando se tratar de período anterior a agosto de 1973,
no Regime da Previdência Social Urbana, o salário de
contribuição será estabelecido de acordo com a atividade profissional exercida e legislação pertinente.
§ 2? Quando se tratar de período referente ao regime do
empregador rural, de 1975 a 1991, a contribuição será estabelecida de acordo com a Lei n? 6.260, de 6 de novembro de 1975.
§ 3? Sobre as contribuições de que trata este artigo incidirão os acréscimos legais definidos no art. 57 do ROCSS.
Seção II
Da Averbação de Tempo de Serviço
Art. 194. Averbação de tempo de serviço é o assentamento, em documento hábil, do reconhecimento da filiação à Previdência Social.
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Art. 195. Não será objeto de averbação o tempo de serviço
constante de documento que, por si só, demonstre a veracidade
do fato, quando se tratar de período em que o exercício da atividade determinava a filiação obrigatória.
Art. 196. O tempo de serviço averbado na forma desta seção não será considerado para efeito de carência.
Art. 197. A averbação de tempo de serviço nos termos
desta seção não autoriza, para o segurado contribuinte individual, a revisão do seu enquadramento na escala de salário-base
de que trata o art. 38 do ROCSS.
CAPITULO VI
Da Contagem Recíproca de
Tempo de Serviço
Art. 198. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
Geral de Previdência Social é assegurada a contagem recíproca
do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os
diferentes regimes de Previdência Social se compensarão financeiramente.
Parágrafo único. A compensação financeira será feita ao
regime a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício, pelos demais, em relação aos respectivos tempos de
contribuição ou de serviço.
Art. 199. Observada a carência de 36 (trinta e seis) contribuições mensais, o segurado terá direito de computar, para fins
de concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o tempo de serviço prestado à Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço
prestado à Administração Pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde
que estes assegurem aos seus servidores, mediante legislação
própria, a contagem de tempo de serviço em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.
Art. 200. O tempo de contribuição ou de serviço de que
trata este capítulo será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as seguintes normas:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público
com o de atividade privada, quando concomitantes;
lU - não será contado por um regime, o tempo de serviço
utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, na forma do disposto nos arts. 189 a 191;
V - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural,
anterior à competência novembro de 1991, será computado sem
que seja necessário o pagamento das contribuições a ele correspondentes, desde que cumprido o período de carência na forma
dos arts. 23 a 27.
Art. 201. A certidão de tempo de serviço anterior ou posterior à filiação obrigatória à Previdência Social somente será
expedida mediante a indenização prevista no art. 189.
Parágrafo único. Se a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 (trinta) ou 35 (trinta e cinco I anos, no caso de segurado do sexo feminino ou masculino, respectivamente, o excesso
não será considerado para qualquer efeito.
Art. 202. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma deste capítulo, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 (vinte e cinco) anos completos de serviço e ao segurado do sexo masculino a partir de 30
(trinta) anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de
redução previstas em lei.
Art. 203. O tempo de serviço público ou de atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social pode ser provado
com certidão fornecida:

I - pelo setor competente da Administração Federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, relativamente ao tempo de serviço público;
II - pelo setor competente do INSS, relativamente ao tempo de serviço prestado em atividade vinculada ao Regime Geral
de Previdência Social, observadas as seguintes disposições:
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2. pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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a) a certidão deverá abranger o período integral de filiação
à Previdência Social, não se adrnitindo o seu fornecimento para
períodos fracionados;

b) em hipótese alguma será expedida certidão de tempo de
serviço se o mesmo já tiver sido utilizado para efeito de concessão de qualquer aposentadoria.
§ I? O setor competente do INSS deverá promover o le·
vantamento do tempo de serviço vinculado à Previdência Social
à vista dos assentamentos internos ou das anotações na CTPS,
ou de outros meios de prova admitidos em direito.
§ 2? O setor competente do órgão federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal deverá promover o levantamento
do tempo de' serviço público prestado sob o regime estatutário à
vista dos, assentamentos funcionais.
§ 3? Após as providências de que tratam os §§ I? e 2?, os
setores competentes deverão emitir certidão de tempo de serviço, sem rasuras, constando obrigatoriamente:

a) órgão expedidor;
b) nome do servidor e seu número de matrícula;

c) período de serviço, de data a data, compreendido na certidão;
d) fonte de informação;
e) discriminação da freqüência durante o período abrangido
pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas,
licenças, suspensões e outras ocorrências;
fi soma do tempo líquido;

g) declaração expressa do servidor responsável pela certidão indicando o tempo líquido de efetivo exercício em dias, ou
anos, meses e dias;
11) assinatura do responsável pela certidão, visada pelo dirigente do órgão expedidor;
i) indicação da lei que assegure, aos servidores do Estado,
do Distrito Federal ou Município, aposentadoria por invalidez,
idade, tempo de serviço e compulsória, com aproveitamento de
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tempo de serviço prestado em atividade vinculada ao Regime
Geral de Previdência Social.
§ 4? A certidão de tempo de serviço deverá ser expedida
em 2 (duas) vias, das quais a l~ (primeira) será fornecida ao in-

teressado, mediante recibo passado na 2? (segunda) via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado.
§ 5? O INSS deverá efetuar, na CTPS, se o interessado a
possuir, a anotação seguinte:

«Certifico que nesta data foi fornecida ao portador desta, para os efeitos da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991,
Certidão de Tempo de Serviço (CTS), consignado o tempo
líquido de efetivo exercício de
dias, correspondendo a
anos,
meses e
dias,
abrangendo o período de
a
»
§ 6'? As anotações a que se refere o § 5'? devem ser assinadas pelo servidor responsável e conter o visto do dirigente do
órgão competente.

Art. 204. Concedido o benefício, caberá:
a) ao INSS - comunicar o fato ao órgão público emitente
da certidão, para as anotações nos registros funcionais e/ou na
2? (segunda) via da Certidão de Tempo de Serviço;
b) ao órgão público - comunicar o fato ao INSS, para efetuar os registros cabíveis.

Art. 205.

O tempo de serviço público federal, estadual, do

Distrito Federal ou municipal de que trata este capítulo será
considerado para efeito dos percentuais de acréscimo previstos

no art. 37.
Art. 206. O tempo de serviço certificado na forma deste
capítulo produz, no INSS e nos órgãos ou autarquias federais,
estaduais, do Distrito Federal ou municipais, todos os efeitos
previstos na respectiva legislação pertinente.
Art. 207. As aposentadorias e demais benefícios resultantes da contagem de tempo de serviço na forma deste capítulo serão concedidos e pagos pelo regime a que o interessado pertencer ao requerê-los e o seu valor será calculado na forma da le~
gialação pertinente.
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CAPÍTULO VII
Dos Serviços
Seção I

Do Serviço Social
Art. 208. O Serviço Social visa prestar ao beneficiário
orientação e apoio nos problemas pessoais e familiares e à melhoria de sua inter-relação com a Previdência Social, para a solução de questões referentes aos benefícios, bem como, quando
necessário, à obtenção de outros recursos sociais da comunidade, inclusive mediante a celebração de convênios, acordos, contratos e credenciamentos.
§ I? Será dada prioridade a segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e
pensionistas.
§ 2? Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários será utilizada ajuda material, intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social.
§ 3? Para efeito do disposto no § 2?, a intervenção técnica
inclui, também, a emissão de pareceres sociais para subsidiar
os processos de benefício e avaliação médico-pericial.
§ 4? O Serviço Social terá como diretriz a participação do
beneficiário na implementação e no fortalecimento da política
previdenciária, em articulação com as associações e entidades
de classe.
Art. 209. O Serviço Social, considerando a universalização
da Previdência Social, prestará assessoramento técnico aos Estados e Municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho.
Parágrafo único. O assessoramento de que trata o caput
será prestado nas propostas de trabalho que abranjam os beneficiários e poderá ser solicitado através dos Conselhos Estaduais e Municipais da Previdência Social.
Art. 210. Para dar solução às situações previstas no art.
208, caberá obrigatoriamente ao Serviço Social, em casos especiais, fornecer os meios para providenciar a documentação essencial à habilitação dos beneficiários.
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Art. 211. Caberá ao Serviço Social a elaboração de parecer
socioeconômico, conforme previsto no § 2? do art. 20, para SU~
prir a falta de documentos necessários à prova de dependência
econômica.

Seção 11
Da Habilitação e da Reabilitação
Profissional
Art. 212. A assistência reeducativa e de readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação
e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários,
incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência,
os meios para a (releducação ou (re)adaptação profissional e
social indicados para participar do mercado de trabalho e do
contexto em que vivem.
Parágrafo único. A prestação de que trata este artigo será
devida, em caráter obrigatório, aos segurados, inclusive aos
aposentados, com a amplitude que as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão permitirem, aos seus dependentes.
Art. 213. O processo de reabilitação profissional será desenvolvido através de fases básicas, simultâneas ou sucessivas,
compreendendo avaliações fisiológicas, psicológicas e sócioprofissionais, bem como a recuperação, readaptação e a habilitação para o desempenho de atividade que garanta a subsistência do reabilitado.
§ i? Sua execução dar-se-á mediante trabalho de equipe
interprofissional especializada em medicina, serviço social, psicologia, sociologia, fisioterapia, terapia ocupacional e outras
afins, pertinentes às áreas de saúde, educação e mercado de trabalho.
§ 2? O INSS não reembolsará as despesas realizadas com
o tratamento ou aquisição de órtese ou prótese e outros auxílios
materiais não prescritos ou não autorizados pelos seus setores
de reabilitação profissional.
Art. 214. Caberá à Reabilitação Profissional comunicar ao
órgão de perícia médica a ocorrência de que trata o § 4? do art.
141.
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Art. 215. A fase de preparação profissional dos reabilitandos poderá ser realizada diretamente pelo INSS ou na forma do
art. 225.
§ 1? O treinamento profissional do reabilitando, levado a
efeito na empresa, não estabelece qualquer vínculo empregatício
ou funcional entre este e a empresa, bem como entre esta e o
INSS.
§ 2? Competirá aos reabilitandos, além de acatar e cumprir as normas estabelecidas no acordo ou convênio, pautar-se
no regulamento daquelas organizações.
Art. 216. Ao término do processo de reabilitação profissronal, o INSS emitirá certificado individual, indicando a função
para a qual o reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem
prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue capacitado.
Parágrafo único. Não constitui obrigação da Previdência
Social a colocação do segurado no mesmo emprego que exercia
ou noutro para o qual ficar reabilitado, cessando o processo de
reabilitação profissional com a emissão do certificado a que se
refere o caput.
Art. 217. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados
está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco
por cento) de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I
até 200 empregados
2%
II - de 201 a 500 empregados
3%
III - de 501 a 1.000 empregados
4%
5%
IV - de 1.001 em diante
§ 1? A dispensa de empregado na condição estabelecida
neste artigo, quando se tratar de contrato por tempo determinado por mais de 90 (noventa) dias e a ímotívada, no contrato por
prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes.
§ 2? Caberá à Diretoria de Relações do Trabalho do INSS
estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle das
empresas, para fiel cumprimento do disposto neste artigo, gerando estatísticas sobre o total de empregados e vagas preenchidas, para acompanhamento por parte das Unidades Executivas
de Reabilitação Profissional e dos sindicatos e entidades representativas de categorias, quando solicitado.
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CAPITULO VIH
Dos Convênios, Contratos, Credenciamentos
e Acordos

Art. 218. A empresa, o sindicato ou entidade de aposentados devidarnente legalizada poderá, mediante convênio com a
Previdência Social, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de:
I - processar requerimento de benefício, preparando-o e
instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência Social;

11 - submeter o requerente a exame médico, inclusive
complementar, encaminhando à Previdência Social o respectivo
laudo, para efeito de homologação e posterior concessão de benefício que depender de avaliação de incapacidade;

HI -

pagar benefício.

Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de
aposentados devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos incisos H e IH, ajustado por valor global conforme o número de empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pela empresa.

Art. 219. A concessão e manutenção de prestação devida a
beneficiário residente no estrangeiro devem ser efetuadas nos
termos do acordo entre o Brasil e o país de residência do beneficiário ou, na sua falta, nos termos de instruções expedidas pelo
MTPS.
Art. 220. Os convênios, credenciamentos e acordos da linha do seguro social deverão ser feitos pelos setores de· acordos
e convênios do INSS.
§ I? O INSS poderá ainda colaborar para a complementação das instalações e equipamentos de entidades de habilitação
e reabilitação profissional com as quais mantenha convênio ou
fornecer outros recursos materiais para a melhoria do padrão de
atendimento aos beneficiários.
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§ 2? A prestação de serviços da entidade que mantém convênio, contrato, credenciamento ou acordo com o INSS não cria
qualquer vínculo empregatício entre este e o prestador de serviço.
Art. 221. Os órgãos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios poderão, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se, relativamente aos seus funcionários, de formalizar processo de pedido de Certidão de Tempo de Serviço
para fins de contagem recíproca, preparando-o e instruindo-o de
forma a ser despachado pelo INSS.
Art. 222. Para atender ao Serviço Social, conforme o art.
208, o INSS poderá celebrar convênio, contrato ou acordo com
organizações sociais, empresas, profissionais autônomos e instituições públicas ou privadas, bem como credenciá-los, para realizar programas sociais e prestar assistência jurídica ao beneficiário.
Art. 223. O INSS, de acordo com as possibilidades administrativas e técnicas das Unidades Executivas de Reabilitação Profissional, deverá estabelecer convênios e/ou acordos de
cooperação técnico-financeira, para viabilizar o atendimento das
pessoas portadoras de deficiência.
Art. 224. Nos casos de impossibilidade de instalação de
órgão ou setor próprio competente do INSS, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de implementação das atividades e entendimento adequado à clientela da Previdência Social,
as Unidades Executivas de Reabilitação Profissional deverão
solicitar a celebração de convênios, contratos ou acordos com
entidades públicas ou privadas de comprovada idoneidade financeira e técnica, ou seu credenciamento, para prestação de
serviço, por delegação ou simples cooperação técnica, sob a
coordenação e supervisão dos órgãos competentes do INSS.

CAPITULO IX
Dos Recursos
Art. 225. Das decisões administrativas relativas à matéria
tratada neste regulamento caberá recurso ao Conselho de Recursos do Trabalho e do Seguro Social (CRTSS), conforme dispuser o regimento daquele órgão.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, o Código de Processo Civil será aplicado subsidiariamente a este regulamento.
CAPITULO X
Da Divulgação dos Atos e Decisões
Art. 226. A divulgação dos atos e decisões sobre benefícios dos órgãos e autoridades da Previdência Social tem como objetivo:
I - dar inequívoco conhecimento deles aos interessados,
inclusive para efeito de recurso;
II - possibilitar seu conhecimento público;
III - produzir efeitos legais no tocante aos direitos e obrigações deles derivados.
Art. 227. O conhecimento da decisão do INSS deve ser dado ao beneficiário por intermédio do órgão local, mediante assinatura do mesmo no próprio processo.
Parágrafo único. Quando a parte se recusar a assinar ou
quando a ciência pessoal é impraticável, a decisão, com informações precisas sobre o seu fundamento, deve ser comunicada
por correspondência sob registro. com Aviso de Recebimento
(AR).

Art. 228. O conhecimento das decisões e demais atos dos
órgãos do MTPS deve ser dado mediante publicação no Diário
Oficial da União, boletim de serviço ou outro órgão de divulgação oficialmente reconhecido, ou na forma do art. 228.
Art. 229. Os atos e decisões normativas sobre benefícios
dos órgãos e entidades da Previdência Social devem ser publicados na íntegra em boletim de serviço da entidade interessada,
só tendo validade depois dessa publicação.
Parágrafo único. Os pareceres somente serão publicados
quando aprovados pelas autoridades competentes e por determinação destas.
Art. 230. Devem ser publicados em boletim de serviço, em
síntese, o contrato, o convênio, o credenciamento e o acordo celebrados, e a sentença judicial que implique pagamento de benefícios.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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Art. 231. O órgão do INSS, especialmente o pagador, só
pode cumprir ato ou decisão de publicação obrigatória no boletim de serviço depois de atendida essa formalidade.
Parágrafo único. O administrador que determina e o servidor que realiza pagamento sem observar o disposto neste artigo
são civilmente responsáveis por ele, ficando sujeitos também às
penalidades administrativas cabíveis.
Art. 232. Os atos de que trata este capítulo devem ser publicados também no Diário Oficial da União, quando houver
obrigação legal nesse sentido.
TÍTULO IV
Dos Conselhos
CAPÍTULO I
Do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPSI
Art. 233. O Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPSI, órgão superior de deliberação colegiada, terá como
membros:
I - 4 (quatro) representantes do Governo Federal;
II - 7 (sete) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 2 (dois) representantes dos aposentados e pensionistas;
bl 2 (dois) representantes dos trabalhadores em atividade;
c) 3 (três) representantes dos empregadores.
§ I? Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes
serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 (dois) anos,
podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez.
§ 2? Os representantes dos trabalhadores em atividade,
dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais.
§ 3? O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, por convocação de seu Presidente, não podendo ser adiada
a reunião, por mais de 15 (quinze) dias se houver requerimento
nesse sentido da maioria dos conselheiros.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.

3519
§ 4? Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu
Presidente ou a requerimento de um terço de seus membros,

conforme dispuser o regimento interno do CNPS.
§ 5? As decisões do CNPS serão tomadas com a presença
de, no mínimo, 6 (seis) de seus membros.
§ 6?

As ausências ao trabalho dos representantes dos tra-

balhadores em atividade, decorrentes das atividades do CNPS,
serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
§ 7? Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos
trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, será assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 (um) ano
após o término do mandato de representação, somente podendo
ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial.
§ 8? Competirá ao MTPS proporcionar ao CNPS os meios
necessários ao exercício de suas competências, para o ,que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Previdência Social.
Art. 234. Compete ao CNPS:
I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões
de políticas aplicáveis à Previdência Social;
II - participar, acompanhar e avaliar, sistematicamente, a gestão previdenciária;
IH - apreciar e aprovar os planos e programas da Previ-

dência Social;
IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da
Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social;
V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à
Previdência Social;
VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida
ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário,
contratar auditoria externa;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.z dea. 1991.
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VIII - estabelecer os valores mimmos em litígio. acima
dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral
ou do Presidente do INSS, para formalização de desistência ou
transigência judiciais, conforme o disposto no art. 268;
IX - elaborar e aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União.
Art. 235. Compete aos órgãos governamentais:
I - prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos;
II - encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2
(dois) meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada.
Art. 236. O CNPS deverá indicar cidadão de notório conhecimento na área para exercer a função de Ouvidor-Geral da
Previdência Social, que terá mandato de 2 (dois) anos, sendo vedada a sua recondução.
Parágrafo único. Caberá ao Congresso Nacional aprovar a
escolha do Ouvidor-Geral referido na caput.

CAPITULO II
Dos Conselhos Estaduais e Municipais
de Previdência Social (CEPS) e ICMPS)
Art. 237. Os Conselhos Estaduais e os Conselhos Municipais de Previdência Social - respectivamente CEPS e CMPS
- órgãos de deliberação colegiada, subordinados ao CNPS, observarão para a sua organização e instalação, no que couber, os
critérios estabelecidos para o CNPS, adaptando-os para a esfera
estadual ou municipal.
§ l? Os membros dos CEPS serão nomeados pelo presidente do CNPS e os do CMPS pelos presidentes dos CEPS.
§ 2? Os representantes dos trabalhadores em atividade e
seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS,
pelas federações ou centrais sindicais, e, no caso dos CMPS,
pelos sindicatos ou, na ausência destes, pelas federações, ou
Col. Leis Rep , Ped. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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ainda, em último caso, pelas centrais sindicais ou confederações
nacionais.
§ 3? Os representantes dos aposentados e seus respectivos
suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações
ou confederações, e, no caso dos CMPS, pelas associações ou,
na ausência destas, pelas federações.
§ 4'? Os representantes dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos, associações ou, na
ausência destes, pelas federações.
Art. 238. Compete ao CEPS e ao CMPS, nos âmbitos estadual e municipal, respectivamente:
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Conselhos Estaduais e do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS);
11 - acompanhar a execução e avaliar sistematicamente
a gestão previdenciária no âmbito de sua jurisdição;
In - propor ao respectivo Conselho Estadual planos e
programas voltados para o aprimoramento da atuação previdenciária;
IV - acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e orçamentos;
V - dar conhecimento ao respectivo Conselho Estadual,
mediante relatórios gerenciais por este definidos, da execução
dos planos, programas e orçamentos;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à
Previdência Social, levando ao conhecimento dos Conselhos Estaduais eventuais irregularidades verificadas no âmbito de sua
jurisdição;
VII - elaborar seus regimentos internos.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais Relativas
às Prestações
Art. 239. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a corresponCol. Leis Rep. Ped. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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dente fonte de geração dos novos recursos necessários ao seu
custeio total.
Art. 240. A perda da qualidade de segurado não implica a
extinção do direito à aposentadoria ou pensão, para cuja obtenção tenham sido preenchidos todos os requisitos.
Art. 241. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve
em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores
dependentes, dos incapazes ou dos ausentes.
Art. 242. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por lei, ou derivado da obrigação
de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro,
sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu recebimento.
Art. 243. Podem ser descontados dos benefícios:
I
contribuições devidas pelo segurado à Previdência
Social;
II
pagamento de benefício além do devido;
III
imposto de renda na fonte;
IV
pensão de alimentos decretadas em sentença judicial;
V
mensalidades de associações e demais entidades de
aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas
por seus filiados.
§ I? O desconto a que se referem os incisos I e V ficará na
dependência da conveniência administrativa do setor de benefícios do INSS.
§ 2? Na hipótese do inciso H, o desconto será feito em parcelas não superiores a 30% (trinta por cento) do valor da renda
mensal do benefício, salvo má-fé.
Art. 244. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da
mensalidade, as diferenças eventualmente pagas, com o período
a que se referem e os descontos efetuados.
Art. 245. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou ímpossiColo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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bil idade de locomoção, quando será pago a procurador cujo
mandato não terá prazo superior a 6 (seis) meses, podendo ser

renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do INSS.
Parágrafo único. O procurador do beneficiário deverá firmar, perante o INSS, termo de responsabilidade mediante o
qual se comprometa a comunicar ao Instituto qualquer evento
que possa anulara procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis.

Art. 246. O INSS apenas poderá negar-se a aceitar procuração quando se manifestar indício de inidoneidade do documento, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias.

Art. 247. Deverá ser evitada pelo INSS a constituição de
procuradores analfabetos.
Art. 248. Somente será aceita a constituição de procurador
com mais de uma procuração ou procurações coletivas nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios,
asilos e outros estabelecimentos congêneres.
Art. 249. Não poderão ser procuradores:
I - os servidores públicos ativos, civis ou militares, salvo se parentes até o 2? (segundo) grau;
II - os incapazes para os atos da vida civil.
Art. 250. Não podem outorgar procuração, devendo ser representados por curador ou tutor:
I
o alienado mental;
II
o menor de 14 (quatorze) anos;
UI
o surdo-mudo que não pode exprimir a sua vontade;
IV
o incapaz para os atos da vida civil.
Art. 251. O benefício devido ao segurado ou dependente
civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6
(seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento.
Art. 252. O segurado menor poderá firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor.
Art. 253. A impressão digital do beneficiário incapaz de
assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social
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ou representante desta, vale como assinatura para quitação de
pagamento de benefício.
Art. 254. O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por
morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento, nas seguintes situações:
I - após a concessão da pensão;
II - se os resíduos não tiverem sido incluídos nos bens a
in ventariar, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
alvará judicial;
Art. 255. Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente, exceto o pagamento de auxílio-doença e
08 pagamentos a procurador.
Parágrafo único. Os benefícios poderão ser pagos, ainda,
mediante qualquer outra autorização de pagamento definida pelo INSS.
Art. 256. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:
I
aposentadoria com auxílio- doença;
II
duas ou mais aposentadorias;
In aposentadoria com abono de permanência em serviço.
Art. 257. Salvo no caso de invalidez, o retorno ou a permanência na atividade do aposentado não prejudica a sua aposentadoria, que será mantida no seu valor integral.
Art. 258. Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderão ser antecipados.
Art. 259. Os exames médicos para concessão e manutenção de benefícios devem ser preferencialmente atribuídos a rnédicas especializados em perícia para verificação de incapacidade, garantida, quando isso não for possível, a revisão do laudo
por médico do INSS com aquele requisito, cuja conclusão prevalece.
Art. 260. Quando o segurado ou dependente deslocar-se
por determinação do INSS para submeter-se a exame médicoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757. nov.vdez. 1991.
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pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade
diversa da de sua residência, deverá a instituição custear o seu
transporte e pagar-lhe diária no valor de Cr$10.000,00 (dez mil
cruzeiros), ou promover sua hospedagem mediante contratação
de serviços de hotéis, pensões ou similares.
§ 1? Caso o beneficiário, a critério do INSS, necessite de
acompanhante, a viagem deste poderá ser autorizada, aplicando-se o disposto neste artigo.
§ 2? Quando o beneficiário ficar hospedado em hotéis,
pensões ou similares contratados ou conveniados pelo INSS,
não caberá pagamento de diária.
Art. 261. Fica o INSS obrigado a emitir e enviar aos beneficiários o Aviso de Concessão de Benefício, além da memória
de cálculo do valor dos benefícios concedidos.
Art. 262. Será de responsabilidade da Procuradoria-Geral
do INSS manter entendimentos com o Ministério Público, objetivando a agilização das causas judiciais. necessárias à concessão e manutenção de benefícios.
Art. 263. O pagamento de benefícios decorrente de sentença judicial far-se-á de imediato, independentemente da ordem
cronológica de apresentação dos precatórios, de acordo com o
art. 100 da Constituição Federal.
Art. 264. As demandas judiciais que tiverem por objeto as
questões deste regulamento, de valor não superior a
Cr$1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) obedecerão ao rito sumaríssimo e serão isentas de pagamento de custas e liquidadas
imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e
731 do Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Nos casos em que houver litisconsórcio
ativo prevalecerá o disposto no caput em relação a cada um dos
litisconsortes.
Art. 265. Os recursos interpostos pela Previdência Social
em processo que envolva prestações deste regulamento serão recebidos exclusivamente no efeito devolutivo, cumprindo-se, desde logo, a decisão ou sentença, através de processo suplementar
ou carta de sentença.
Parágrafo único. Ocorrendo a reforma da decisão, será
suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os
valores recebidos por força da liquidação condicionada.
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Art. 266. A autoridade previdenciária poderá formalizar
desistência ou abster-se de recorrer nos processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual Tribunal Federal
houver expendido Súmula de Jurisprudência favorável aos beneficiários.
Art. 267. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será
sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral
do INSS ou do Presidente desse órgão, quando os valores em
litígio ultrapassarem os limites definidos pelo CNPS.
Parágrafo único. Os valores, a partir dos quais se exigirá
a anuência do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS serão definidos periodicamente pelo CNPS mediante resolução
própria.
Art. 268. A infração a qualquer dispositivo deste Regulamento para a qual não haja penalidade expressamente corninada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$lOO.OOO,OO (cem mil cruzeiros) a
Cr$lO.OOO.OOO,OO (dez milhões de cruzeiros), na forma do disposto no art. 107 do ROCSS.
Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou relevar multa já aplicada recorrerá de ofício para a autoridade hierarquicamente superior.
Art. 269. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social que permanece em atividade sujeita a este regime ou a
ela retorna, somente tem direito. por ocasião do afastamento, ao
pecúlio, não fazendo jus a outras prestações, salvo as decorrentes de sua condição de aposentado, observado, em caso de acidente do trabalho, o disposto nos arts. 147 e 148.
Art. 270. O INSS pode filiar-se à Associação Internacional
de Seguridade Social (AISS), à Organização Ibero-Americana de
Seguridade Social (OISS) e a organizações congêneres.
Art. 271. Os valores expressos em cruzeiros neste regulamento serão reajustados, a partir de I? de agosto de 1991, nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento do benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Art. 272. O primeiro pagamento da renda mensal do benefício será efetuado atê 45 (quarenta e cinco) dias após a data
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a
sua concessão.
Parágrafo único. O prazo fixado no caput fica prejudicado
nos casos de Justificação Administrativa ou outras providências que demandem a sua dilatação, iniciando-se essa contagem
a partir da data da conclusão das mesmas.
Art. 273. O pagamento de parcelas relativas a benefícios
efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social
será atualizado de acordo com a variação do INPC, verificado
no período compreendido entre o mês em que deveria ter sido
pago e o mês do efetivo pagamento.
Art. 274. A apresentação de documentação incompleta não
pode constituir motivo de recusa de requerimento de benefício.

TiTULO VI
Das Disposições Transitórias
Art. 275. Até 25 de janeiro de 1992, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei instituindo o
Regimento Facultativo Complementar de Previdência Social.
Art. 276. Os valores expressos em cruzeiros neste regulamento serão reajustados na competência setembro de 1991, em
147,06% (cento e quarenta e sete inteiros e seis décimos por cento), de acordo com o art. 19 da Lei n? 8.222(171, de 5 de setembro
de 1991, exceto o valor expresso no art. 260.
Art. 277. Até que o CNPS defina os valores mencionados
no art.. 268, deverão ser submetidos à anuência prévia do
Procurador-Geral ou do Presidente do INSS a formalização de
desistência ou transigência judiciais, quando os valores, referentes a cada segurado considerado separadamente, superarem,
respectivamente, 10 (dez) ou 30 (trinta) vezes o teto do saláriode-benefício.
Art. 278. Ficam eliminados o menor .e o maior valor-teto
para cálculo do salário-de-benefício, a partir de 5 de abril de
1991.
Art. 279. Fica mantido o pagamento dos benefícios de
prestação continuada do extinto Programa de Previdência So(I) Coleção das Leis. Brasília, 183{5, t.1):2ü44, set./out. 1991.
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cial aos Estudantes, instituído pela Lei n? 7.004 (18 ), de 24 de junho de 1982, desde que iniciados até 24 de julho de 1991.
Art. 280. Ficam mantidos, com valor não inferior ao do
salário mínimo, os benefícios dos extintos regimes de Previdência Social instituídos pela Lei Complementar n? 11(19), de 25 de
maio de 1971, alterada pela Lei Complementar n? 161201, de 30 de
outubro de 1973, e pela Lei n? 6.260, de 6 de novembro de 1975, e
seus respectivos regulamentos, desde que iniciados até 24 de julho de 1991.
Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 281. Permanecerão a cargo da Previdência Social, até
que entre em vigor Lei da Assistência Social, que disponha sobre os benefícios e serviços sob responsabilidade dos órgãos de
Assistência Social:
I
o auxílio-natalidade;
II - o auxílio-funeral;
111 - a renda mensal vitalícia, por invalidez ou idade.
Art. 282. O auxílio-natalidade será devido, após 12 (doze)
contribuições mensais, ressalvado o disposto no § I?, à segurada gestante ou ao segurado pelo parto de sua esposa ou companheira não segurada, Com remuneração mensal ou salário de
contribuição igualou inferior a Cr$51.000,00 (cinqüenta e um
mil cruzeiros).
§ I? Não serão exigidas, para os segurados especiais ,definidos no inciso VII do art. 6?, as 12 (doze) contribuições mensais.
§ 2?

O auxílio-natalidade consistirá no pagamento de uma
parcela única no valor de Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
§ 3? O auxílio-natalidade, independentemente de convênio
para esse fim, deverá ser pago pela empresa com mais de 10
(18) Coleção das Leis. Brasília, (5):88, abr./jun. 1982.
(19) Coleção das Leis. Brasília, (3):4, abr./jun. 1971.
(20) Coleção das Leis. Brasília, (7):4, out./dez. 1973.
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(dez) empregados, até 48 (quarenta e oito) horas após a apresentação da certidão de nascimento, sendo o ressarcimento à empresa efetuado por ocasião do recolhimento das contribuições
previdenciárias, mediante compensação.
§ 4? O pagamento do auxílio-natalidade deverá ser anotado na CTPS do empregado, constando a data do nascimento do
filho, a data do pagamento e o valor pago, bem como a assinatura e carimbo do responsável por esse pagamento na empresa.
§ 5? O segurado de empresa com menos de 10 (dez) empregados e os referidos nos incisos II a VII do art. 6? receberão o
auxílio-natalidade no Posto de Benefícios, mediante formulário
próprio e certidão de nascimento, até 48 (quarenta e oito) horas
após a entrega dessa documentação.
Art. 283. Por morte de segurado, com rendimento mensal
igualou inferior a Cr$51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros),
será devido auxílio-funeral, ao executor do funeral, em valor
não excedente a Cr$17.000,00 (dezessete mil cruzeiros).
Parágrafo único. O executor dependente receberá o valor
máximo previsto.
Art. 284. A renda mensal vitalícia será devida ao maior de
70 (setenta) anos de idade ou inválido que não exercer atividade
remunerada, não auferir qualquer rendimento superior ao valor
da sua renda mensal, não for mantido por pessoa de quem dependa obrigatoriamente e não tiver outro meio de prover o próprio sustento, desde que:
I - tenha sido filiado à Previdência Social, em qualquer
época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não;
II - tenha exercido atividade remunerada atualmente
abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social, embora
sem filiação a este, ou à antiga Previdência Social Urbana ou
Rural, no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não;
III - tenha sido filiado à antiga Previdência Social Urbana após completar 60 (sessenta) anos de idade, sem direito aos
benefícios previdenciários.
§ I? O valor da renda mensal vitalícia, inclusive a concedida antes de 25 de julho de 1991, data da entrada em vigor da Lei
n:' 8.213, de 24 de julho de 1991, será de 1 (um) salário mínimo.
Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.vdez. 1991.
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§ 2? A renda mensal vitalícia será devida a contar da data
da apresentação do requerimento.
§ 3? A renda mensal vitalícia não pode ser acumulada com
qualquer espécie de benefício do Regime Geral de Previdência
Social, ou da antiga Previdência Social Urbana ou Rural, ou de
outro sistema previdenciário.
Art. 285. A carência das aposentadorias por idade, tempo
de serviço e especial e do abono de permanência em serviço para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24
de julho de 1991, bem como para os trabalhadores e empregadores rurais amparados pela Previdência Social Rural, obedecerá
à seguinte tabela, levando-se em conta o ano de entrada do requerimento.

Ano de Entrada

do Requerimento
1991
1992

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Meses de Contribuição
Exigidos

meses
meses
meses
meses
meses
84 meses

60
60
66
72
78

90 meses
96 meses
102 meses
108 meses
114 meses
120 meses
126 meses
132 meses
138 meses
144 meses
150 meses
156 meses
162 meses
168 meses
174 meses
180 meses

Art. 286. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, na
forma da alínea a do inciso I, ou inciso IV ou VII do art. 6?, ou
os seus dependentes, podem requerer, conforme o caso:
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I - até 25 de julho de 1992, auxílio-doença, aposentadoria
por invalidez, auxílio-reclusão ou pensão por morte no valor de
1 (um) salário mínimo, desde que comprovado o exercício de atividade rural com relação aos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, mesmo que de forma descontínua;
II - até 25 de julho de 2006, a aposentadoria por idade no
valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprovado o
exercício de atividade rural nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data do requerimento, mesmo que de forma descontínua.
Art. 287. O abono -de permanência em serviço concedido
no percentual de 20% (vinte por cento) do salário de beneficio
poderá ser revisto, a requerimento do interessado, ao serem
completados 35 (trinta e cinco] anos de serviço, a fim de ser elevado o percentual para 25% (vinte e cinco por cento),
calculando-se o novo salário de beneficio com base na data de
entrada do pedido de revisão.
Art. 288. Até I? de junho de 1992, todos os benefícios de
prestação continuada concedidos pela Previdência Social, de 5
de outubro de 1988 a 4 de abril de 1991, devem ter sua renda
mensal inicial recalculada e reajustada, de acordo com as regras
estabelecidas neste regulamento.
§ I? A renda mensal recalculada de acordo com o disposto
no caput substituirá, para todos os efeitos, a que prevalecia até
então, não sendo devido, entretanto, o pagamento de quaisquer
diferenças decorrentes da aplicação deste artigo referente às
competências de outubro de 1988 a maio de 1992.
§ 2? O abono de permanência em serviço concedido no
percentual de 20% (vinte por cento) do salário de beneficio revisto nos termos deste regulamento, mantendo-se os coeficientes
de cálculo da legislação anterior, desde que requeridos até 24 de
julho de 1991.
Art. 289. Os efeitos das disposições deste regulamento retroagirão a 5 de abril de 1991, devendo os beneficios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social a partir de
então, terem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, suas rendas
mensais iniciais recalculadas e atualizadas de acordo com as regras estabelecidas neste regulamento.
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Parágrafo único. As rendas mensais resultantes da aplicação do disposto neste artigo substituirão, para todos os efeitos,
as que prevaleciam até então, devendo as diferenças de valor
apuradas serem pagas a partir do dia seguinte ao término do
prazo estipulado no caput, em até 24 (vinte e quatro) parcelas
mensais consecutivas, reajustadas nas mesmas épocas e na
mesma proporção em que forem reajustados os benefícios de
prestação continuada da Previdência Social.
Art. 290. As pensões iniciadas até 4 de outubro de 1988
manterão o percentual de cotas existentes em 5 de abril de 1991,
na forma do art. 109, sendo seus valores alterados em 1? de junho de 1992.
Art. 291. As rendas mensais de beneficios pagos pela Previdência Social incorporarão, a partir de I? de setembro de
1991, o abono definido na alínea b do § 6? do art. 9? da Lei n:'
8.178 (21 ) , de 1? de março de 1991, e terão, a partir dessa data,
seus valores alterados de acordo com o disposto no art. 38.
Art. 292. Para efeito da revisão de que tratam os arts. 289
e 290, no caso das aposentadorias especiais deferidas até 24 de
julho de 1991, deverão ser mantidos os percentuais de cálculo
considerados quando do início do benefício.
Art. 293. Será mantida a concessão de aposentadoria ao
aeronauta, ao jornalista profissional, ao ex-combatente e ao jogador profissional de futebol, com base na respectiva legislação
específica, aplicando-se, no que couber, 08 demais dispositivos
deste regulamento.
Art. 294. Serão mantidos, de acordo com a respectiva legislação específica, as prestações e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ex-combatente e de ferroviário servidor
público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da CLT, na forma da Lei n? 6.184(221, de 11 de
dezembro de 1974, bem como seus dependentes.
Art. 295. Para efeito de concessão das aposentadorias especiais serão considerados os Anexos I e II do Regulamento dos
Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n:'
(21) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):530, mar./abr. 1991.
(22) Coleçõo das Leis. Brasília, (7):307, out./dez. 1974.
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83.080 1231, de 24 de janeiro de 1979, e o anexo do Decreto n?
53.831 1241, de 25 de março de 1964, até que seja promulgada a lei
que disporá sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.
Art. 296. O servidor público federal abrangido pelo Regime Jurídico Único, instituído pela Lei n:' 8.1121251, de 11 de dezembro de 1990, que exercia concomitantemente atividade profissional como autônomo ou empregador e que, em função de
sua remuneração, contribuiu sobre o limite máximo do salário
de contribuição, na forma da legislação anterior, terá asseguradas:
I - a contagem do tempo de atividade como autônomo ou
empregador;
II - a progressão regular na escala de salário- base até dezembro de 1990, com reinício do recolhimento das contribuições
a partir de janeiro de 1991.
Parágrafo único. Na hipótese de concessão de benefício os
salários de contribuição utilizados no período básico de cálculo
serão aqueles relativos à classe na qual o segurado foi posicionado, na 'forma do inciso lI, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições.
Art. 297. Aplica-se o disposto no art. 265 aos processos judiciais pendentes em 24 de julho de 1991.
Art. 298. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do art. 27, in depende de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado
que após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for
acometido de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental,
neoplasia maligna. cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de odença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica
adquirida (AIDS) ou contaminação por radiação, com base em
conclusão da medicina especializada.
(23) Coleção das Leis. Brasília, (2):69. jan./mar. 1979.
(24) Coleção das Leis. Brasília. (2):383, jan./mar. 1964.
(25) Coleção das Leis. Brasília. 182(6. t.1):3470, nov./dez. 1990.
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Art. 299. As disposições contempladas no Regulamento
dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n:'
83.080, de 24 de janeiro de 1979, com as alterações introduzidas
pelo Decreto n:' 87.3741261, de 8 de julho de 1982, não constantes
deste regulamento, aplicam-se subsidiariamente, no que couber,
até que seja publicada a Consolidação dos Regulamentos dos
Benefícios da Previdência Social.
REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO I
Relação das Situações em Que o Aposentado Terá Direito
à Majoração de 25% (Vinte e Cinco por Cento) Prevista
no Art. 43 Deste Regulamento
1
Cegueira total.
2
Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta.
3
Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores.
4
Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando
a prótese for impossível.
5 - Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível.
6 - Perda de um membro superior e outro inferior. quando
a prótese for impossível.
7 - Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social.
8 - Doença que exija permanência contínua no leito.
9 - Incapacidade permanente para as atividades da vida
diária.

(26) Coleção das Leis. Brasília. (6):20, jul./set. 1982.
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REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO II
Doenças Profissionais ou do Trabalho, Conforme Previsto nos
Incisos I e II do art. 140 Deste Regulamento
Agentes Patogênicos

Trabalhos que Contém o Risco

Químicos

01 -

Arsênico e Seus
Compostos Arsenícats

a) metalurgia de minér-ios areentcaíe, e indústria
eletrônica;
b) extração do arsênico e preparação de seus compostos;
c) fabricação, preparação e emprego de tintas, lacas
(gás arsina), inseticidas, parasiticidas e raticidas;
d) processos industriais em que haja desprendimento

de hidrogênio arseníado:
e) preparação e conservação de peles e plumas (empalhamento de animais) e conservação da madeira;
f) agentes na produção de vidro. ligas de chumbo,

medicamentos e semi-conuores.
02 -

Asbesto ou Amianto

a) extração de rochas amiantiferas, furação, corte,
desmonte, tr-ituração. peneirarnento e manipulação;
b) despejos do material proveniente da extração, trituração, etc;
c) mistura, cardagem, fiação e tecelagem de amianto;
d) Fabricação de guarnições para freios, materiais isolantes c produtos de fibrocirnento:
e) qualquer colocação ou demolição de produtos de
amianto que produza partículas atmosféricas de
amianto.

----------------""-03 -

Benzeno ou Seus
Homólogos Tóxicos

Fabricação e emprego do benzeno, seus homólogos
ou seus derivados aminados e nitrosos:
a) instalações petroquimicas onde se produzir benzeno;
bl indústria química ou de laboratório;
c) produção de cola sintética:
d) usuários de cola-sintética na fabricação de calçados, artigos de couro ou borracha e móveis;
e) produção de tintas;
f) impressores (especialmente na fotogravura);
g) pintura a pistola;
h)

soldagem.
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Agentes Patogênicos

Trabalhos que Contêm o Risco

Químicos

04 -

Berílio e seus Compostos
Tóxicos

a) extração, trituração e tratamento de berílio;

b l fabricação e fundição de ligas e compostos;
c) utilização na indústria aeroespacial e manufatura
de instrumentos de precisão e ordenadores; ferra-

mentas cortantes que não produzam faíscas para a
indústria petrolífera;
d) fabricação de tubos fluorescentes, de ampolas de
raios X, de eletrodos de aspiradores, catados de

cueímadorcs e moderadores de reatores nucleares;
e) fabricação de cadinhos, vidros especiais e de porcelana para isolantes térmicos.

05

Bromo

06

Cádmio ou Seus
Compostos

07 -

Carbonetos Metálicos de
Tungstênio Sinterizados

08 -

Chumbo ou Seus
Compostos Tóxicos

fabricação e emprego do bromo e do ácido brômico.
a} extração, tratamento, preparação e fundição de
ligas metálicas;
b) fabricação de compostos de cádmio para soldagem;
c) soldagem;
d) utilização em revestimentos metálicos (galvanizaÇão),como pigmentos e estabilizadores em plásticos; nos acumuladores de níquel-cádmio e soldagem de prata.
Produção de carbonetos sinterizados (mistura, pulveveriz ação, modelado, aquecimento em forno, ajuste, pulverização de precisão, na fabricação de ferramentas e de
componentes para máquinas e no afiamento das ferramentas. Trabalhadores situados nas proximidades e
dentro da mesma oficina.
a) extração de minérios, metalurgia e refinação do
chumbo;
b) fabricação de acumuladores, baterias (placas);
c) fabricação e emprego de chumbo-tetraetila e
chumbo-tetrametila;
d) fabricação e aplicação de tintas, esmaltes e vernizes à base de compostos de chumbo;
e} fundição e laminação de chumbo; de bronze etc.;
f) fabricação ou manipulação de ligas e compostos de
chumbo;
g) fabricação de objetos e artefatos de chumbo; inclusive munições;
h) vulcanização da borracha pelo litargirio ou outros
compostos de chumbo;
i) soldagem:
j} indústria de impressão;
1l fabricação de vidr~, cristal e esmalte vitrificado;
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Agentes Patogênicos

Trabalhos que Contêm o Risco

Químicos

m) sucata, ferro-velho;
n) fabricação de pérolas artificiais;
o) olaria;
p) fabricação de fósforos.
09

Cloro

10

Cromo ou Seus
Compostos Tóxicos

Fabricação e emprego de cloro e ácido clorídrico.
a} fabricação de ácido crômico, de cromatos e
bicromatos e ligas de ferro-cromo;
b) cromagem eletrolítica de metais (galvanoplastia);
c) curtição e outros trabalhos com o couro;

d) pintura a pistola com pigmentos de compostos de
cromo; polimento de móveis;
e) manipulação de ácido crômíco, de cromatos e bicromatos:
f) soldagem de aço inoxidável;
g) fabricação de cimento e trabalhos da construção ci-

vil;
h) impressão e técnica fotográfica.

11 -

Flúor ou Seus
Compostos Tóxicos

a) fabricação e emprego de

b)

c}

d)
e)
f)

g)
h)

12 -

Fósforo ou Seus
Compostos Tóxicos

flúor e de ácido fluorídrico;
siderurgia (como fundentes] ;
fabricação de ladrilhos, telhas, cerâmica, cimento,
vidro, esmalte, fibra de vidro, fertilizantes fosfatados;
produção de gasolina (como catalisador alquilante);
soldagem elétrica;
galvanoplastia;
calefação de superfície;
sistema de combustível para foguetes.

a) extração e preparação do fósforo branco e de seus

compostos;
b) fabricação e aplicação de produtos fosfor ados e 01'-

ganofosforados (sínteses orgânicas, fertilizantes,
praguicidas, eec.):
c) fabricação de projéteis incendiários, explosivos e
gases asfixiantes à base de fósforo branco;
d) fabricação de ligas de bronze;
e) bon-ífadores, trabalhadores agrícolas e responsáveis pelo armazenamento, transporte e distribuição
dos praguicidas organofosforados.
13 -

Hidrocarbonetos Alifáticos ou Aromáticos (seus
derivados
halogenados
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Agentes Patogênicos

Trabalhos que Contêm o Risco

Químicos
tóxicos}.
Cloreto de metila
Cloreto de metileno
Clorofórmio

Tetracloreto de
carbono
Cloreto de etila

1.2 -'- Dicloroetano
1.1.1

Tricloroetano

1.1.2

Tricloroetano
Tetraclcroetano
Tridoroetileno
Tetracloroetileno

Cloreto de
Vinila
Brometo de
rnetüa

Brometo de etiJa
1.2 -

dibromoetano

_. Clorobenzeno
Diclorobenzeno

Síntese química {rnet.ilaçâo] , refrigerante, agente espcdai para extrações.
Solvente (azeites, graxas, ceras, acetato de celulose}. desengordurante, removedor de pinturas).
Solvente (lacas), agente de extração.
Síntese Química. extintores de incêndio.
Síntese Química, anestésico local (refrigeração}.
Síntese química. solvente (resinas, borracha, asfalto,
pinturas], desengraxante.
Agente desengraxante para limpeza de metais e limpeza
a seco.
Solvente.
Solvente.
Desengraxante, agente de limpeza a seco e de extração,
sínteses químicas.
Desengraxante. agente de limpeza a seco e de extração,
sínteses químicas.
Intermediário na fabricação de cloreto de polivinila.
Inseticida em fumigação (cereais), sínteses químicas.
Sínteses químicas, agente especial de extração.
Inseticida em fumigação (solos), extintor de incêndios,
solvente (celulóide. graxas. azeite, ceras).
Sinteses químicas. solvente.
Sfnteses químicas, solvente.

Pabricação e emprego do iodo.

14

Iodo

15

Manganês e Seus
Compostos Tóxicos

a} extração. tratamento e trituração de pirolusita
(dióxido de manganês);
b} fabricação de ligas e compostos do manganês;
c] siderurgia;
dl fabricação de pilhas secas e acumuladores;
e} preparação de permanganato de potássio e fabricação de corantes;
f} fabricação de vidros especiais e cerâmica;
g) soldagem com eletrodos contendo manganês;
h) fabricação de tintas e fertilizantes;
i) curtimento de couro.

16 -

Mercúrio e Seus
Compostos Tóxicos

a) extração e fabricação do mineral de mercúrio.
e de seus compostos;
b) fabricação de espoletas com fulminato de mercúrio;
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Agentes Patogênicos

Trabalhos que Contêm o Risco

Químicos

c) fabricação de tintas;
d) fabricação de solda;

e) fabricação de aparelhos: barômetros. manômetros,
termômetros, interruptores, lâmpadas. válvulas
eletrônicas. ampolas de raios X, retificadores;
f) arnalgamação de zinco para fabricação de eletrodias, pilhas e acumuladores;
g) douração e estanhagem de espelhos;
h) empalhamento de animais com sais de mercúrio;
i) recuperação de mercúrio por destilação de resíduos
industriais;
j) tratamento a quente de amálgamas de ouro e prata
para recuperação desses metais;
1) secretagem de pelos, crinas e plumas, e fel tr agern à
base de compostos de mercúrio;
00) fungicida no tratamento de sementes e brilhos vegetais, e na proteção da madeira.
17 -

18 -

Substâncias Asfixiantes
1 -

Monóxido de
Carbono

Produção e distr-ibuição de gas obtido de combustíveis
sólidos (gaseificação do carvão); mecânica de motores,
principalmente movidos a gasolina, em recintos semifechados: soldagem acetilênica e a arco; caldeiras, indústria química; siderurgia, fundição, mineração de subsolo; uso de explosivos; controle de incêndios; controle de
tráfego; construção de túneis; cervejarias; etc.

2 -

Cianeto de Hidrogênio ou Seus Derivados Tóxicos

Operações de fumigação de inseticidas, síntese de
produtos químicos orgânicos: eletrogalvanoplast.ia; extração de ouro e prata; produção de aço e de plásticos
(especialmente o acrilonitrilo-estireno); siderurgia (fornos de coque).

3 -

Sulfeto de Hidrogênio (Ácido Sulfídrico)

Estações de tratamento de águas residuais; mineração;
metalurgia; trabalhos em silos; processamento de açúcar
da beterraba; curtumes e matadouros; produção de viscose e celofane; indtistria quimica (produção de ácido
sulfúrico, sais de bário, etc.}, construção de túneis, per"
furação de poços petrolíferos e gás; carbonização do carvão a baixa temperatura; litografia e fotogravura. etc.

Sílica Livre (óxido
de silício - SIO 2)

aI extração de minérios (trabalhos no

subsolo e a
céu aberto);
b) decapagem, limpeza de metais, foscamento de vidros com jatos de areia, e outras atividades em
que se usa areia como abrasivo;
c) fabricação de material refratário para fornos, chaminés e cadinhos, recuperação de resíduos;
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Agentes Patogênicos

Trabalhos que Contêm o Risco

Químicos
d) fabricação de mós, rebolos, saponáceos, pós e pas-

tas para polimentos de metais;
e) moagem e manipulação de sílica na indústria de vidros e porcelanas;
trabalho em pedreiras;
g) trabalho em construção de túneis;
h} desbaste e polimento de pedras.
i)

19 -

Sulfeto de Carbono ou
Dissulfeto de Carbono

a) fabricação de sulfeto de carbono;
b) indústria da víecoee, raion (seda artificial);
c) fabricação e emprego de solventes, inseticidas, pa-

rasitícídaa e herbicidas;
d) fabricação de vernizes, resinas, sais de amoníaco,
tetracloreto de carbono, têxteis, tubos eletrônicos a
vácuo, gorduras;
e) limpeza a seco; galvanização; fumigação de grãos;
f) processamento de azeite, enxofre, bromo, cera,

graxas e iodo.
20 -

Alcatrão, Breu, Betume
Hulha Mineral, Parafina
e Produtos ou Resíduos
Dessas Substâncias Causadores de Epiteliomas
Primitivos da Pele

Processos e operações industriais ou não, em que sejam
utilizados alcatrão, breu, betume, hulha mineral, parafina e produtos ou residuos dessas substâncias.

Físicos
21 -

Ruído e Afecção
Auditiva

Mineração, construção de túneis, exploração de
pedreiras (detonação, perfuração); engenharia pesada
(fundição de ferro, prensa de forja, etc.]: trabalho com
máquinas que funcionam com potentes motores a combustão; ut.ílíaação de máquinas têxteis; teste de reatores
de aviões.

22 -

Vibrações {afecções dos
músculos, tendões,
ossos, articulações,
vasos sanguíneos
periféricos ou dos nervos
periféricos)

Indústria metalúrgica, construção naval e automobilística; mineração, agricultura (moto-serras, etc.]: instrumentos pneumáticos; ferramentas vibratórias elétricas manuais; condução de caminhões e ônibus etc.

23 -

Ar Comprimido

a) trabalhos em caixões ou câmaras pneumáticas e
em tubulões pneumáticos;
b) operações com uso de escafandro;
c) operações de mergulho;
d) trabalho com ar comprimido em túneis pressuríaados.
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Trabalhos que Contêm o Risco

Agentes Patogênicos

Químicos

24 -

Radiações Ionizantes

a} extração de minerais radioativos (tratamento, purificação, isolamento e preparo para distribuição),
como o urânio;
b) operação com reatores nucleares ou com fontes de
nêutrons ou de outras radiações corpusculares;
c) trabalhos executados com exposições a raios X, rédio e substâncias radioativas para fins industriais,
terapêuticos e diagnósticos;
dI fabricação e manipulação de produtos químicos e
farmacêuticos radioativos (urânio, radônic, mesotório, tório X, césio 137 e outros);
e) fabricação e aplicação de produtos Iumínescentes
radíferos;
f)

pesquisas e estudos dos raios X e substâncias radioativas em laboratórios.

Biológicos
25 -

Microorganismos e Parasitas
Infecciosos Vivos e Seus Produtos Tóxicos:
Microbactéria; vírus hospedados por artropodes; cocciclióidee; fungos; histoplasma; leptospira, rícketsia. bacilo (carbúnculo, tétano); ancilostoto.
ma; tripanossoma; pasteurella;
etc.
Ancilostoma;
histoplasma;
cocciclióides ; Ieptosph-a: bacilo; sepse; etc.

Agricultura; pecuária; silvicultura; caça (inclusive

a caça com armadilhas); veterinária; curtume.

Construção; escavação de terra; esgoto; canal de
irrigação; mineração.

Microbactérta, brucellas: estreptococo (erisipela); fungo;
rtcketeta: paeteurella; etc.
Fungos; bactérias; mixovírus
(doença de Newcastle)

Manipulação e embalagem de carne e pescado.

Bacilo (carbúnculo) e pasteurella.

Trabalhos com pêlo, pele ou lã.

Manipulação de aves confinadas e pássaros.

Bactérias; microbactérias: brucella: fungos; leptospira; vírus;
mixovírus: ricketsia: paeteurella; etc.

Veterinária.

Mícrobactérias. vírus; e outros organismos responsáveis

Hospital; laboratórios e outros ambientes envolvidos no tratamento de doenças transmissíveis.
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-----------------

Agentes Patogênicos

Trabalhos que Contêm o Risco

Químicos

por doenças transmissíveis.
Fungos (micose cutânea).

Trabalhos em condições de temperatura elevada e
umidade (cozinhas; ginásios; piscinas, etc.I.

Poeiras Orgânicas

26 -

27 -

Algodão, Linho, Cânhamo,
Sisal

Trabalhadores nas diversas operações com poeiras

Agentes Físicos, Químicos ou
Biológicos, que Afetam a Pele,
não Considerados em Outras

Trabalhadores mais expostos: agrícolas; da
construção civil em geral; da indústria química; de
eletrogalvanoplast.ia: de tinturaria; de indústria de
plásticos reforçados com fibra de vidro; da pintura; dos serviços de engenharia (óleo de corte ou lubrificante); dos serviços de saúde (medicamentos,
anestésicos locais, desinfetantes, etc.): do tratamento de gado; dos açougues.

Rubricas.

provenientes desses produtos.

Notas:
1 - A relação das atividades profissionais correspondentes a cada agente patogênico
tem caráter exemplificativo.
2 - A doença profissional ou do trabalho será caracterizada quando, diagnosticada a
intoxicação ou afecção, se verifica que' o empregado exerce atividade que o expõe ao respectivo agente patogênico, constante deste anexo.
3 - Se o agente patogênico, na hipótese da nota anterior, não constar deste anexo, é
aplicado o disposto neste regulamento.
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REGULAMENTO DOS BENEFiCIOS DA
PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO UI
Auxílio-Acidente no valor de 30% (trinta por cento), 40%
(quarenta por cento) ou 60% (sessenta por cento), de que
trata O art. 164 deste regualmento:
Relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente
de 30% (trinta por cento):
Quadro

N~

1

Aparelho visual
Situações:
a} acuidade visual. após correção, igualou inferior a 0,3 no olho acidentado;
b) acuidade visual. após correção, igualou inferior a 0,5 em ambos os olhos, quando
ambos tiverem sido acidentados;
c) acuidade visual, após correção, igualou inferior a 0,5 no olho acidentado, quando a,
do outro olho for igual a 0,5 ou menos, após correção;
d) lesão da musculatura extrínseca do olho, acarretando paresia ou paralisia;
e) lesão bilateral das vias lacrimais com ou sem fístulas, ou unilateral com fístula:
f) entrópio bilateral;
g) lagoftalmia unilateral ou bilateral;
h) fístula orbitáría, unilateral ou bilateral;
i) ectrópio bilateral.
Nota 1 - A acuidade visual restante será avaliada pela escala de Wecker, em décimos, e
após a correção por lentes.
Nota 2 - A nubélula e o Ieucorna serão analisados em função da redução da acuidade visual ou do prejuízo estético que acarretam, de acordo com os quadros respectivos.
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Quadro n? 2

Aparelho auditivo

Situações;
perda da audição no ouvido acidentado;
redução da audição em grau médio ou superior, em ambos os ouvidos, quando os
dois estiverem acidentados;
c) redução da audição, em grau médio ou superior, no ouvido acidentado. quando a audição do outro estiver também reduzida, em grau médio ou superior.

a)
b)

Nota 1 -

A capacidade auditiva em cada ouvido será avaliada mediante audíometria apenas aérea, nas freqüências de 500 (quinhentos), 1000 (mil) e 2000 (dois mil) Hertz,
considerando-se como redução da audição a média dos valores encontrados nas
três freqüências.

Nota 2 -

A audição será considerada dentro dos limites normais quando a redução for, no
máximo, de 30 (trinta) decibéis.
A partir deste limite a capacidade auditiva será classificada como segue:

Redução em grau mínimo - 31 (trinta e um) a 50 (cinqüenta) decibéis;
Redução em grau médio

~

51 (cinqüenta e um) a 70 (setenta) decibéis;

Redução em grau máximo - 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis;
Perda da audição

~

mais de 90 (noventa) decibéis.

Quadro n? 3
Aparelho da fonaçâo
Situação:
Perturbação da palavra em grau médio ou máximo, desde que comprovada por métodos
clínicos objetivos.

Quadro n:' 4
Prejuízo estético
Situações:
Prejuízo estético, em grau médio ou máximo, quando a lesão determina apreciável modificação estética do' segmento corpóreo atingido, acarretando aspecto desagradável, tendo-se
em conta sexo, idade e profissão do acidentado.
Nota 1 -

A perda anatômica de membro, a redução de movimentos articulares ou a alteração da capacidade funcional de membro não serão consideradas como prejuízo
estético, podendo, porém, ser enquadradas, se for o caso, nos quadros respectivos.
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Quadro n:' 5

Perda de segmentos de membros
Situações:
a) perda de segmento do primeiro pcdodáct.ilo. desde que atingida a primeira falange;
b) perda de segmento ósseo de dois pododáct.ilos. desde que atingida a 1~ (primeira) falange em 1 (um) deles;

c) perda de segmento ósseo em duas falanges, desde que total em uma delas;
d) perda óssea parcial de 3 (três) ou mais falanges.

Quadro n? 6

Alterações articulares
Situações:

a} redução em grau médio ou superior dos movimentos do maxilar inferior;
b) redução em grau máximo dos movimentos do segmento cervical da coluna vertebral;
c) redução em grau máximo dos movimentos do segmento lombo-sacro da coluna vertebral;

dl redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações do ombro ou
do cotovelo;
e) redução em grau médio ou superior dos movimentos de pronação e/ou de supinação
do antebraço;
f) redução em grau máximo dos movimentos da articulação do punho;
g) redução em grau máximo dos movimentos do primeiro e/ou do segundo quirodáctilo,
desde que atingidas as articulações metacarpo-falangiana e falange-falangiana;
hi redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femural
e/ou joelho, e/ou tíbio-tarsica.
Nota 1 - Os graus de redução de movimentos articulares referidos neste quadro serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
Grau máximo: redução acima de 2/3 da amplitude normal do movimento da articulação.
Grau médio: redução de mais de 1/3 e até 2/3 da amplitude normal do movimento da articulação.
Grau mínimo: redução de até 1/3 da amplitude normal do movimento da articulação.
Nota 2 - A redução de movimento do cotovelo, de pronação e supinação do antebraço, punho, joelho e tíbio-társica, secundária a uma fratura de osso ao longo do membro, consolidada em posição viciosa e com desvio de eixo, também será enquadrada, dentro dos limites estabelecidos.
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Quadro n:' 7

Encurtamento de membro inferior
Situação:

Encurtamento de mais de 4 em (quatro centímetros).
Nota: A preexistência de lesão de bacia dever-á ser considerada quando da avaliação do encurtamento.

Quadro n? 8
Redução da força e/ou da capacidade funcional dos membros

Situações:
a) redução da força e/ou da capacidade funcional da mão, do punho, do antebraço ou
de todo membro superior em grau sofrível ou inferior da classificação de desempenho muscular;
b) redução da força e/ou capacidade funcional do pé, da perna ou de todo membro infe-

rior em grau sofrivei ou inferior;
c) redução da força e/ou capacidade funcional do pé, da perna ou de todo membro inferior em grau sofrível ou inferior.

Nota 1 -

Esta classificação se aplica às situações decorrentes de comprometimento muscular ou neurológico. Não se aplica a alterações decorrentes de lesões articulares
ou de perdas anatômicas constantes dos quadros próprios.

Nota 2 -

Na avaliação de redução da força ou da capacidade funcional será utilizada a
classificação da carta de desempenho muscular da The National Foundation for
Infantile Paralysis, adotada pelas Sociedades Internacionais de Ortopedia e
'I'raumatologta, e a seguir transcrita:
Desempenho Muscular
Grau 5 - Normal

100%

Amplitude completa de movimento contra a gravidade e contra grande resistência.

Grau 3 - Sofrível

50%

Amplitude completa de movimento contra a gravidade sem opor resistência.

Grau 2 - Pobre

25%

Amplitude completa de movimento quando eliminada a gravidade.

Grau 1 - Traços

10%

Evidência de leve contração. Nenhum movimento
articular.
Nenhuma evidência de contração.

Grau O -' Zero

0%

Grau E ou EG

0%

Grau C ou CG
Nota

Espasmo ou espasmo grave.
Contratura ou contratura grave.

Enquadramento dos casos de grau sofrível ou inferior abrange, na prática, os casos de redução em que há impossibilidade de movimento contra alguma força de
resistência além da força de gravidade.
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Quadro n? 9
Outros Aparelhos e Sistemas
Situações:
a) perda de segmento do aparelho digestivo;
b) perda do baço;
c) perda significativa de elementos dentários desde que haja concomitantemente deformação da arcada.
Observação: O auxílio-acidente de 40% (quarenta por cento) e de 60% (sessenta por cento)
será concedido mediante laudo conclusivo da reabilitação profissional.

DECRETO N? 358, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1991
Torna permanente a Comissão de Desenvolvimento do Projeto e da Implantação
do Sistema de Comunicações Militares por
Satélite (Ciscomis).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, IV, da Constituição, e de acordo com o
art. 50, lII, do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
com os arts. 3?, 10 e 43, IX d, do Decreto n? 87.737, de 20 de outubro de 1982,
DECRETA:
Art. I? Fica instituída, em caráter permanente, a Comissão de Desenvolvimento do Projeto e da Implantação do Sistema de Comunicações Militares por Satélite (Ciscomis}, criada
em caráter temporário pela Portaria n? S 001/SC-6, de 26 de outubro de 1984, do Estado-Maior das Forças Armadas (Emfa),
com a finalidade de coordenar os trabalhos relativos a projeto,
implantação, avaliação e acompanhamento de um sistema de comunicações por satélite para atender à Estrutura Militar de
Guerra, que prevê a participação combinada das Forças Singulares.
Art. 2? A Ciscomis é subordinada diretamente ao Chefe
do Emfa.
Art. 3? A estrutura administrativa básica da Ciscomis é a
seguinte:
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I

órgão colegiado - Conselho Diretor;
órgão de coordenação - Coordenadoria;
órgão executivo - Secretaria Executiva;
órgãos setoriais - Gerências.
Art. 4? O Conselho Diretor é composto de: Coordenador,
Secretário-Executivo e um representante, Oficial-General, de cada um dos Ministérios Militares, que se poderão fazer acompaU
IH
IV

nhar de assessores.

Art. 5? A Coordenadoria é exercida pelo Subchefe de Assuntos Tecnológicos do Emfa.
Art. 6? A Secretaria Executiva é exercida pelo Encarregado da Seção de Telecomunicações e Eletrônica da Subchefia de
Assuntos Tecnológicos, e as gerências, por pessoal dessa mesma seção.
Art. 7? A Ciscomis dispõe de recursos orçamentários do

Emfa em Programa de Trabalho específico para a implantação
de comunicações interforças.
Art. 8? Para atingir sua finalidade, a Ciscomis deverá,

dentre outras atividades:
I - providenciar projeto, especificação, aquisição e implantação de sistema de comunicações adequado às necessidades das Forças Singulares dentro da Estrutura Militar de Guerra;

11 - prestar o apoio necessário para que as Forças Singulares possam operar e manter as partes do sistema sob sua res-

ponsabilidade;
lU - após a implantação inicial, continuar a prestar apoio
financeiro às atividades correntes, bem como providenciar a
avaliação dos resultados obtidos, o acompanhamento técnico e
os estudos para modernização e expansão do sistema;
IV ~ na aquisição de bens e serviços, dar preferência às
empresas brasileiras de capital nacional, ao mercado interno e à
tecnologia brasileira, conforme previsto na Constituição Federal.
Art. 9? O Chefe do Emfa estabelecerá as normas complementares necessárias à fiel execução do disposto neste decreto.

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt, 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3549
Art. 10.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 9 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 359, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1991
R'egulamenta o art. 47 da Lei n? 5.540(1),
de 28 de novembro de 1968, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
no art. 200, inciso UI, da Constituição, e no art. 47 da Lei n?
5.540, de 28 de novembro de 1968, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969,
DECRETA:
Art. I? A criação de universidade, de estabelecimentos
isolados de ensino superior, de novos cursos nesses estabeleci
mentos, ou ainda de novas habilitações em cursos já autorizados, será autorizada pelo Presidente da República, à vista de
parecer favorável do Conselho de Educação competente.
§ I? Compreendem-se na disposição deste artigo os estabelecimentos isolados reunidos como federações de escolas ou sob
qualquer outra forma integrada de administração.
§ 2? Os pareceres do Conselho Federal de Educação dependem de aprovação e homologação pelo Ministro de Estado
da Educação.
Art. 2? A criação de novos cursos ou habilitações em universidades será deliberada pelos respectivos conselhos universitários que deverão observar, quanto aos cursos na área de saúde, o disposto no Decreto n? 98.377 121, de 8 de novembro de 1989.
R

(1)

Coleção das Leis. Brasília, (7);118, out./dez. 1968.

(2) Coleção das Leis. Brasília, 187(6, t.2):3431, nov./dez. 1989.
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§ I? As universidades comunicarão à Secretaria Nacional
de Educação Superior, com antecedência, os cursos que pretendem fazer funcionar e o número de vagas previsto.
§ 2? No caso de universidades públicas, a criação de novos cursos ou habilitações que impliquem aumento de despesas
deverá ser precedida de aprovação de dotação orçamentária correspondente pelo órgão competente do Poder Executivo.
Art. 3? Compete ao Conselho Federal de Educação, nos
termos do art. 9?, alínea b, da Lei n? 4.024 131, de 20 de dezembro
de 1961, o reconhecimento das universidades e dos cursos por
elas criados após a autorização de seu funcionamento, bem como o dos estabelecimentos isolados de ensino superior.
Parágrafo único. A competência será transferida aos Estados, nos casos previstos no art. 15 da Lei n? 4.024, de 1961.
Art. 4? O aumento ou a redistribuição de vagas nos estabelecimentos isolados de ensino superior dependerão. igualmente, de parecer favorável do conselho de educação competente.
Art. 5? As entidades interessadas encaminharão os pedidos ao conselho de educação competente, que emitirá parecer
conclusivo.
Art. 6? Nos casos de sua competência, o Conselho Federal
de Educação, após manifestação inicial favorável, consultará a
Secretaria Nacional de Educação Superior sobre a adequação
dos pedidos à política nacional de expansão do ensino superior,
bem como sobre as condições técnicas, pedagógicas e
econômico-financeiras das pleiteantes.
Art. 7? O relatório técnico da Secretaria Nacional de Educação Superior será encaminhado, como subsídio, ao Conselho
Federal de Educação, que, então, emitirá parecer conclusivo,
considerando, entre outros, os seguintes aspectos:
1 - a necessidade social do curso;
11 - a comprovada disponibilidade de recursos humanos
e financeiros, com especial ênfase na qualificação do corpo docente e dos dirigentes, instalações adequadas e capacidade permanente de manutenção, com vistas ao regular e contínuo funcionamento dos cursos e a garantia de seu padrão de qualidade;
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):51, out./dez. 1961.
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III - a capacidade patrimonial e financeira da entidade,
no caso de instituições particulares;
IV - o satisfatório atendimento das condições locais de
ensino fundamental e médio, no caso de estabelecimentos públicos.
Art. 8? Quando o parecer for da competência de Conselhos
de Educação Estaduais ou do Distrito Federal, deverão ser atendidas as normas do respectivo sistema de ensino.
Art. 9~ A renovação periódica. do reconhecimento de universidade e de estabelecimento isolado de ensino superior obedecerá à sistemática indicada neste decreto para criação e reconhecimento.
Art. 10. Os processos em tramitação no Ministério da
Educação, na data de publicação deste decreto, serão encaminhados aos conselhos de educação competentes,' para os fins
previstos no art. I?
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos
casos em que constem pareceres conclusivos dos respectivos
conselhos, que serão apreciados pelo Ministro da Educação, para fins de aprovação.
Art. 11. F'ica mantida a delegação de que trata o Decreto
n? 83.857141, de 15 de agosto de 1989.
Art. 12. O Conselho Federal de Educação promoverá estudos periódicos, com o objetivo de subsidiar o Ministério da
Educação, no estabelecimento de critérios e prioridades para o
desenvolvimento dos sistemas de ensino superior.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revoga-se o Decreto n? 105151, de 25 de abril de
1991.
Brasília, 9 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
F'ERNANDO COLLOR
José Goldemberg
(4) Coleção das Leis. Brasília, (6):136, jul./set. 1979.

(5) Coleção das Leis. Brasília, 183(2):789, mar./abr. 1991.
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DECRETO N? 360, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
Promulga o Acordo de Sede, entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha assinaram,
em 5 de março de 1991, em Brasília, um Acordo de Sede;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse acordo por meio de Decreto Legislativo n? 215, de 21 de novembro
de 1991.

Considerando que o acordo entrará em vigor em 26 de dezembro de 1991, na forma de seu artigo XV, inciso I,
DECRETA:
Art. I? O Acordo de Sede, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e
cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcos Castrioto de Azambuja

o anexo está publicado no DO de

11.12.1991, págs. 28453/28454.
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DECRETO N? 361, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
Promulga o Acordo Básico, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (lIGA), sobre Privilégios e Imunidades e Releçõee Institucionais.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) assinaram, em)7 de julho de 1984, em Brasília, o
Acordo Básico sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institucionais;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o acordo
por meio do Decreto Legislativo n? 216, de 27 de novembro de
1991;
Considerando que esse ato internacional entrará em vigor
em 2 de janeiro de 1992, na forma de seu artigo 34,

DECRETA:
Art. I? O Acordo Básico, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), sobre Privilégios e Imunidades e
Relações Institucionais, apenso por cópia ao presente decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR l'RANCO
Marcos Castrioto de Azambuja

o anexo está publicado no DO de

11.12.1991, págs. 28454/28456.
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DECRETO N? 362, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
Promulga o Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Centro
Latino-Americano de Física (CLAF) sobre
suas Obrigações, Direitos e Privilégios em
Território Brasileiro.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, incíso VIII, da Constituição, e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Centro Latino-Americano de Física assinaram, em 15
de dezembro de 1989, em Brasília, o Acordo sobre suas Obrigações, Direitos e Privilégios em Território Brasileiro;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o acordo
por meio do Decreto Legislativo n? 210, de 4 de novembro de
1991;
Considerando que aquele ato internacional entrou em vigor
em 22 de novembro de 1991, na forma de seu artigo 17,

DECRETA:
Art. 1? O Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro Latino-Americano de Física, sobre suas
Obrigações, Direitos e Privilégios em Território Brasileiro,
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcos Castrioto de Azambuja

o anexo está publicado no DO

de 11.12.1991, pégs , 28456/28457.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(6. t.z, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3555
DECRETO N? 363, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1991
Aprova o Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas, no ano de 1993.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLicA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de
acordo com o disposto no parágrafo único do art. 26 do Decreto
n:' 57.654, de 20 de janeiro de 1966,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o Plano Geral de Convocação para
o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas, no ano de 1993,
que com este baixa ..
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 12 de dezembro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
IT AMAR FRANCO
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Sócrates da Costa Monteiro
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

«Governo do Brasil»
PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO
PARA O SERVIÇO MILITAR INICIAL
DAS FORÇAS ARMADAS EM 1993
CLASSE 1974
BRASÍLIA - DF, 1991

PRESID:ENCIA DA REPÚBLICA
ESTADO-MAIOR DAS FORCAS ARMADAS

PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO
Preâmbulo
O Estado-Maior das Forças Armadas - órgão de assessoramento do Exrno. Sr. Presidente da República - no exercício da
direção geral do Serviço Militar - elabora, anualmente, com
particípação dos Ministérios Militares, o Plano Geral de Convocação para o serviço militar inicial, no qual são reguladas as
condições de recrutamento da classe a incorporar.
Para assessorar o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, nesse desiderato, foi criada, pelo Decreto n? 79.167(1), de 25
de janeiro de 1977, a Comissão do Serviço Militar (Cosemi).

(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):146, jan./mar. 1977.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasfl ia, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Órgãos de Direção e Execução do Serviço Militar
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PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO
PARA0
SERVIÇO MILITAR INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS EM
1993
1. Introdução
1.1 - Finalidade

Regular as condições de Recrutamento dos brasileiros da
classe de 1974, para a prestação do serviço militar inicial nas
Forças Armadas no ano de 1993.
Legislação
- Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988;

1.2 -

- Lei n? 4.375(21, de 17 de agosto de 1964 (LSM), com as
modificações da Lei n? 4.754(31, de 18 agosto de 1965, e dos
Decretos-Leis n:' 549141, de 24 de abril de 1969, n:' 715 151, de 30 de
julho de 1969, n:' 899(61 de 29 de setembro de 1969 e n:' 1.786 171, de
20 de maio de 1980;
i

- Lei n:' 5.292(81, de 8 de junho de 1967 (LMFDV), com as
modificações da Lei nf 5.399 191, de 20 de março de 1968 e n:'
7.264(101, de 4 de dezembro de 1984 e Decreto-Lei n? 2.059 1111, de
I? de setembro de 1983;

(2) Coleçiio das Leis. Brasília, (5):55, jullset. 1964.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (5):144, jul./set. 1965.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (3):35, abr./jun. 1969.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (5~:52, jul./set. 1969.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (5):237, juL/set. 1969.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (3):15, abr.Zjun. 1980.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (3):43, abr./jun. 1967.
(9) Coleção das Leis. Brasília, (l}:27, jan./mar. 1968.
(10) Coleção das Leis. Brasília, (7):160, out./dez. 1984.
(11) Coleção das Leis. Brasília, (5):24, jul.Zset. 1983.
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- Decreto n? 57.6541 121, de 20 de janeiro de 1966 (RLSM),
modificado pelos Decretos n? 58.759 1131, de 28 de junho de 1966,
n? 76.324 1141, de 22 de setembro de 1975 e ri? 93.670 1151, de 9 de dezembro de 1986;
~ Decreto n? 60.822 1161, de 7 de junho de 1967 (IGISC), modificado pelo Decreto n? 63.0781171, de 5 de agosto de 1968;
- Decreto n? 63.704 1181, de 29 de novembro de 1968
(RLMFDV), modificado pelo Decreto n? 91.206 1191, de 29 de abril
de 1985;
Decreto n? 66.9491201; de 23 de julho de 1970 (IGCCFA);
- Decreto n? 74.475(211, de 29 de agosto de 1974; e
- Portaria n? 0l628/Cosemi, de 7 de junho de 1983
(IGSME).
2. Recrutamento
2.1 - Convocação
São convocados à prestação do serviço militar inicial todos os brasileiros da classe de 1974 e anteriores, ainda
em débito com o serviço militar.
2.1.1
Seleção Geral
a) Serão submetidos à Seleção Geral os brasileiros:
1) residentes em municípios tributários (MT):
pertencentes à classe de 1974, alistados até 30
de abril de 1992; e
de classes anteriores, ainda em débito com o
serviço militar, alistados até 30 de abril de
1992.
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Coleção
Coleção
Coleção
Coleção
Coleção

das
das
das
das
das

Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
Leis.

Brasília, (2):214, jan./mar. 1966.

(17) Coleção
(18) Coleção
(19) Coleção
(20) Coleção
(21) Coleção

das
das
das
das
das

Leis.
Leis.
Leis.
Leis.
Leis.

Brasília, (6):13, jul./set. 1968.

Brasília, (6):570, jul./set. 1966.
Brasília, (6):674, jul./set. 1975.
Brasília, (8):496, out./dez. 1986.
Brasília, (4):367, abr./jun. 1967.
Brasília, (8):286, out./dez. 1968.
Brasília, (4):36, abr./jun. 1985.
Brasília, (6):87, jul./set. 1970.
Brasília, (6):177, jul./set. 1974.
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2) estudantes do último semestre dos cursos de Institutos de Ensino (IE) tributários, oficiais ou reconhecidos, de formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários e os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários (MFDV) formados no I? semestre de 1992, em IE tributários,
portadores de Certificados de Alistamento Militar
(CAM) ou de Dispensa de Incorporação (CDI).
3) MFDV, voluntários, com menos de 38 anos de
idade, referida a 31 dezembro de 1992, possuidores de qualquer documento comprobatório de situação militar, nos termos do RLMFDV (art. 11,
§ I?).
b. Prazos, datas e locais de realização

2.1.2 -

Anexo I

Considerações Gerais
a. A apresentação do Certificado de Alistamento Militar (CAM) constituirá condição indispensável para
que o conscrito seja submetido à seleção.
b. A seleção será feita de acordo' com instruções baixadas pelo Ministro Militar interessado e compreenderá inspeção de saúde, testes de seleção, entrevista,
apreciação de outros elementos disponíveis e, a critério dos Ministros Militares, outras provas físicas.
Uma vez satisfeitas essas condições de seleção, serão considerados convocados à incorporação ou
matrícula e receberão destino ou constituirão excesso de contingente (RLSM, art. 50 e 74).
c. Para a seleção dos estudantes dos IEMFDV e dos
MFDV, funcionarão Comissões de Seleção Especial
(CSE), constituídas de elementos das forças interessadas, sob a responsabilidade da RM (RLMFDV,
art. 16).
d. O médico, farmacêutico, dentista ou veterinário
(MFDV) convocado que apresentar, até 15 dias antes
da data de incorporação, declaração de que está cursando residência médica ou comprovar que está freqüentando curso de pós-graduação ou similar, reco-
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nhecido pelo Conselho Federal de Educação, poderá,
desde que a disponibilidade de MFDV exceda às necessidades das Organizações Militares (OM) e a critério dos Comandantes de DN, RM e COMAR, obter
adiamento de incorporação, por prazo correspondente à 1~ residência médica ou aos cursos citados'. Ao
término do adiamento concedido, terá prioridade de
incorporação.
e. Aspecto de capital importãncia a observar será o de
evitar a inclusão de indivíduos incompatíveis com a
vida militar, aí considerando, inclusive, aqueles
identificados com o uso indevido de drogas. Convém, por isso, que, além de uma averiguação a respeito, em todas as fases de recrutamento, a inspeção
de saúde seja tão completa quanto possível.
f. Com exceção dos casos de incorporação obrigatória
de insubmisso, desertor e desistente de eximido, cujos direitos políticos tenham sido suspensos,
(RL8M, art. 80 e art. 244, parágrafo único), não é
lícito incluir conscritos no Contingente - tipo de
uma Organização, para o fim exclusivo de castigo
por ser refratário ou sem a conveniente interpretação do disposto nos arts. 82, 83 e n?3 do § 3? do art.
98 do RL8M, os quais não impõem obrigatoriedade
de incorporação, mas, sim, ainda, uma seleção por
comparação (pelo art. 83 do RL8M), e uma suposição de que o conscrito possui qualidades, ou haja
conveniência para a integração do naturalizado, pelos arts. 82 e 98 do RL8M (IGCCFA, 4.10.1, letra
b).

g. O refratário, o insubmisso, o desertor e o desistente
de eximido, cujos direitos políticos tenham sido suspensos, se incorporado, terá de servir 12 (doze) meses, mesmo que a classe com a qual incorporou venha a servir menos tempo, por decisão ministerial
(IGCCFA, 4.10.1, letra c).
h. O convocado, designado para incorporação ou
matrícula, Que transferir sua residência, deverá se
apresentar no DN, RM ou COMAR de destino, com a
maior brevidade possível, a fim de concorrer à SeleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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2.1.3 -

ção Complementar (n? 1 do art. 82 do RLSM e letra
b do subitem 4.10.1 das IGCCFA).
i, O convocado que, após alistado, alegar imperativo
de consciência, entendendo-se como talo decorrente
de crença religiosa e de convicção filosófica ou
política, para eximir-se de atividades de caráter es~encialmente militar, deverá ser encaminhado, normalmente, à Seleção Geral da Classe. Somente após
ter sido considerado apto naquela seleção, receberá
designação para a prestação de Serviço Alternativo,
conforme as normas reguladoras daquele serviço.
i. Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-sede obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. (Art. 5?, inciso VIII,
da Constituição da República Federativa do Brasíl.)
Distribuição dos Selecionados Aptos
a. a critério de distribuição dos selecionados aptos pelas aMA e aFR estará a cargo das forças interessadas e será regulado nas respectivas Instruções Complementares de Convocação (ICC).
b. A majoração dos conscritos selecionados e julgados
aptos deverá constar das Instruções Complementares de Convocação de cada Força Singular, cabendo
ao respectivo Ministro Militar definir os casos especiais e os percentuais da referida majoração, adequados aos mesmos. Nos Municípios Tributários de
mais de uma força, a majoração deverá ser compatível com as necessidades de incorporação, sem
prejudicar o efetivo necessário às outras forças.
c. Distribuição para o Grupamento B (2~ Turma)
Os convocados que, por qualquer motivo, não tiverem obtido adiamento de incorporação e durante a época de seleção geral comprovarem estar
inscritos em exames de admissão à Escola Naval,
à Academia Militar das Agulhas Negras, à Academia da Força Aérea Brasileira, ao Colégio Naval, à Escola Preparatória de Cadetes do Exército,
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à Escola Preparatória de Cadetes-do-Ar, ao Instituto Militar de Engenharia, ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica, à Escola de Sargentos das
Armas, à Escola de Especialistas da Aeronáutica, à Escola de Formação de Oficiais das Polícias
Militares e dos Corpos de Bombeiros, às Escolas
de Formação de Oficiais para a Marinha Mercante, Escolas de Aprendizes-Marinheiros e ao Curso de Formação de Soldado do Corpo de Fuzileiros Navais poderão ser distribuídos, dentro das
possibilidades de cada força, para a 2~ Turma de
incorporação ou para incorporação em üM íntegrantes do Grupamento B.
Os Estabelecimentos acima referidos informarão
aos DN, às RM e aos COMAR interessados, até
15 de abril do ano da matrícula, quanto aos convocados que, nas condições acima, neles hajam sido
matriculados, a fim de permitir o cancelamento
das respectivas designações para incorporação e
demais providências a respeito. Outrossim, comunicarão às CSM e órgãos correspondentes da
Marinha ou da Aeronáutica da área de jurisdição,
dentro de 30 dias da ocorrência, quais os convocados que efetuaram matrícula e quais os que foram desligados ou eliminados.
2.1.4 -

Seleção Complementar
- Anexo I
2.2 - Incorporação ou Matrícula
2.2.1 - Concorrerão os convocados que, submetidos à seleção
de que trata o item 2.1.1.a, forem julgados aptos e designados para a prestação do serviço militar inicial em
OMA ou OFR.
2.2.2
2.2.3

2.2.4

Locais, prazos e datas de apresentação dos designados
- Anexo I
Locais, prazos e datas de incorporação e/ou matrícula
- Anexo I
A época de incorporação de MFDV fica a critério das
Forças Singulares.
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2.2.5

2.3 2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.4 -

2.4.1

2.4.2

Adiamento de incorporação e processo de arrimo
Por ocasião do alistamento, é oportuno instruir,
convenientemente, 08 convocados, a respeito de
adiamento de incorporação e processo de arrimo,
com a finalidade de se evitar o comparecimento, nas
CS, daqueles com direito ao adiamento ou que sejam arrimos.
Locais e datas para adiamento de incorporação ou
processo de arrimo.
- Anexo I
Estabelecímentos diretamente relacíonados com a Segurança N acionaI
Observar o n? 5 e parágrafos 6? e 7? do art. 105 do
RLSM e item 7 das IGCCFA.
Para obtenção da dispensa de incorporação, prevista
no n? 5 do art. 105 do RLSM, o brasileiro, além de pertencer à classe convocada e ser operário. funcionário
ou empregado de estabelecimento ou de empresa industrial relacionada pelo EMFA, de acordo com o n? 4 do
art. 27 daquele regulamento, deverá estar no exercício
de trabalho imprescindível ao funcionamento do estabelecimento ou da empresa, no mínimo, há 1 (um) ano.
- A relação dos estabelecimentos diretamente relacionados com a segurança nacional será divulgada através
de portaria publicada pelo EMFA até 31 de dezembro
de 1991 e encaminhada aos Ministros Militares.
Residentes em Municípios Não Tributários ou em Zona
Rural de Município Tributário somente de Orgão de Formação de Reserva
O convocado residente em município não tributário deverá comparecer à JSM de origem para obtenção do
CDI, a partir do início da seleção geral. Nessa ocasião,
deverá comprovar a residência há mais de um ano, referida à data do início da seleção, naquele Município.
Essa comprovação será anotada no verso do seu CAM
e na F AM, sendo exigida para entrega do certificado.
- O alistado residente em zona rural de Município Tributário somente de üFR deverá comparecer à seleção geral, na forma do art. 48 do RLSM. A Comissão de Sele-
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ção concederá a dispensa de incorporação prevista no

2.4.3

2.5 2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.5.7

n? 1, art. 105, do RLSM.
- Nos Tiros-de-Guerra localizados em Municípios Tributários apenas de Órgãos de Formação de Reserva, poderão ser matriculados os brasileiros que tenham transferido sua residência para o Município há menos de um
ano referida à data de início da seleção.
Entrega de CDI e de CI
- Os Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) para os convocados previstos no RLSM, art. 105, n? 1, deverão ser entregues a partir do início da seleção geral,
ou, a critério do Órgão de Direção do Serviço Militar
da Força, a partir do alistamento, desde que comprovem residir há mais de um ano no Município.
- Os Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) para os convocados previstos no RLSM, art. 105, n? 6, poderão ser entregues a partir do alistamento, a critério
de. cada Força Singular, desde que o alistando residente em Município Tributário proceda conforme o RLSM,
art. 43, § I?, e art. 105, § 10.
- Os Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) para os casos previstos no RLSM, art. 55 e art. 93, § 2?,
n? 2, deverão ser entregues aos interessados durante a
seleção geral ou imediatamente após o seu término.
- Os Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) para os casos previstos no RLSM, art. 105, n? 2, deverão
ser entregues imediatamente após a distribuição ou
quando do conhecimento da designação.
- Os Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) para convocados designados à incorporação e que forem
incluídos no excesso de contingente de cada OM (Majoração), deverão ser entregues até 30 (trinta) dias após a
data de incorporação ou matrícula.
Os conscritos que receberem o CDI continuarão com as
obrigações previstas na legislação do Serviço ·Militar.
O Certificado de Isenção (GI) do conscrito julgado
Incapaz C ou Incapaz Morsl , durante a época da seleção geral deverá ser entregue ao interessado imediatamente.
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2.5.8

Os arrimos de família sujeitos a incorporação ou
matrícula deverão ter o tratamento previsto no n? 6 do
art. 105 do RLSM.

3. Voluntários
Os Ministros Militares, através de suas Instruções Complementares de Convocação, regularão a aceitação de voluntários, de acordo com o previsto no RLSM, art. 127, e
RLMFDV, art. 55.
4. Preferenciados

Conscritos de Habilitação Civil de interesse das Forças Armadas.
Os conscritos que, desde a época do alistamento ou da seleção, exercerem ocupações com características de interesse especial de determinada força, terão Destino Preferencial (RLSM, art. 69), para essa força, que fixará a melhor
maneira para o seu aproveitamento. Só mediante entendimento entre os Ministérios Militares, o preferenciado de
uma força poderá ser aproveitado em outra (IGCCFA, n?
4.10.10).
5. Tributação
5.1 - Municípios Tributários de OMA, CPORINPOR e TG simultaneamente ou não
- Anexo U
5.2
Municípios Tributários de CPORINPOR

5.3

5.4

5.5

- Anexo lU
IEMFDV Tributários em 1993
Serão considerados tributários todos os IEMFDV,
oficiais ou reconhecidos, com exceção dos constantes do Anexo IV.
IEMFDVa serem dispensados de convocação em 1993
- Anexo IV
Tributação de Municípios - Estatística
- Anexo V

6. Prescrições diversas
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6.1 -

6.2 6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3 6.3.1

O PAD no Sistema do Serviço Militar
Tendo em vista o uso do Processamento Automático
de Dados (PAD) no Sistema do Serviço Militar, na
Marinha, no Exército e na Aeronáutica, continuam
em vigor os modelos de Ficha de Alistamento Militar
(FAM) desenvolvidos e utilizados dentro de cada força, até que a legislação vigente seja compatibilizada
às necessidades impostas pela nova sistemática.
Visando, no futuro, a uma melhor comunicação entre
os OSM, na área do PAD, as forças deverão, no que
couber, padronizar esses modelos, através de seus representantes junto ao EMFA, por ocasião de realização de Trabalho Inter-Forças (TIF) a ser desenvolvido
sobre o assunto.
Situação do Refratário
- O brasileiro será considerado refratário por tantas vezes quantas sejam as suas faltas às anuais e sucessivas
seleções.
- O refratário, até que se apresente à seleção da classe a
que estiver vinculado e até que tenha definido sua situação militar, não poderá fazer prova de que está (Cem
dia com o serviço militar», mesmo que tenha efetuado o
pagamento da multa prevista no RLSM, correspondente àquela situação.
- Para fins de aplicação da multa de que tratam o n:' 2
do art. 176 e o art. 178 do RLSM, são considerados refratários, por não terem comparecido à seleção de sua
classe na época determinada, os convocados:
a. das classes de 1960 e anteriores, a partir do recebimento do CAM, se este recebimento ocorreu antes
de 17 de novembro de 1978, e, a partir daquela data,
mesmo não alistados; e
b. das classes de 1961 e seguintes, alistados ou não.
Anotações nos CI e CDI fornecidos
- Nos CI
Nos CI fornecidos, serão feitas, à máquina. as anotações que se seguem, relativas ao motivo, usando a expressão, entre aspas, para cada caso:
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a. quando licenciado a bem da disciplina: «por estar

compreendido no parágrafo quinto do artigo cento e
vinte e um do Estatuto dos Militares»;
b. quando excluído a bem da disciplina: «por estar
compreendido no parágrafo único do artigo cento e
vinte e sete do Estatuto dos Militares»;
c. quando julgado incapaz definitivamente, física, ou
mentalmente, inclusive o caso de notoriamente incapaz: «por estar compreendido no Regulamento da
LSM, artigo cento e sessenta e cinco, parágràfo ségundo, número um ou dois» (conforme o caso);
d. quando houver incompatibilidade moral para integrar as Forças Armadas, comprovada quando da seleção: «por estar compreendido no Regulamento da
LSM, artigo cento e sessenta e cinco, parágrafo terceiro, número dois».
6.3.2 - Nos CDr
Nos CDI fornecidos, serão feitas, à/ máquina, as anotações que se seguem, relativas ao motivo, usando a expressão, entre aspas, para cada caso:
a. para os casos:
previstos no RLSM, art. 93, § 29, n?s 1, 2 e 3 e art.
105, n?s 1, 2 e 6;
de insuficiência nos testes psicológicos:
«por ter sido incluído no excesso de contingente»:

b. para os previstos no RLSM, art. 105, n? 5: «por ser
operário (funcionário, empregado) de empresa (estabelecimento) industrial (de transporte, de comunicações) relacionado(a) com a Segurança Nacional».
Neste caso, o CDr consignará a «situação especial»;
c. para os previstos no RL8M, art. 98, § 2?, n? 1: «por
ser sacerdote ou ministro de tal religião»; e
d. para os que forem condenados por sentença irrecorrível, resultante de prática de crime comum de
caráter culposo: «por estar compreendido no Regulamento da LSM, artigo cento e quarenta, número
quatro».
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6.4 -

Situação dos Veterinários
Tendo em vista as prescrições do artigo 3? do Decreto
n? 74.475, de 29 de agosto de 1974, os estudantes de
veterinária continuarão a prestar o serviço militar na
forma da legislação específica (LMFDV e seu regulamento).

6.5 -

Coordenação Horizontal dos Órgãos do Serviço Militar
Tanto quanto possível, deverá ser utilizada a coordenação horizontal dos órgãos do serviço militar nos diversos níveis, em proveito do sistema (art. 32 e seu
parágrafo único e art. 71 do RLSM).

6.6 -

Sobrecarga dos Órgãos do Serviço Militar
As forças devem evitar sobrecarregar os OSM com mis-

sões estranhas às suas atribuições, relacionadas com o
serviço militar.
6.7 - Modelos de Certificados
6.7.1 - Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI)
Continuam em vigor os modelos de Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI), adotados pelo Exército e
pela Aeronáutica, desde 1? de janeiro de 1981 e 30 de outubro de 1984, respectivamente, devendo suas características e detalhes descritivos serem regulados nas
respectivas ICC.
6.7.2 - Certificado de Isenção (CI)
a) A partir de 1? de janeiro de 1992, o Exército passará a
adotar novo modelo de Certificado de Isenção (CI).
b) A adoção do novo certificado será gradativa e sem
função do consumo dos estoques do modelo atualmente em vigor.
c) Caracteristica e detalhes descritivos do novo documento:
(1) preenchimento à máquina ou automático através
de computador;
(2) dimensões de impressão (9,2cm X 6,Ocm) idêntica a uma carteira de identidade, facilitando o
porte e a conservação pela proteção de envelope
plástico;
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(3) existência de fotografia e impressão digital, validando o documento;
14) dispositivos de segurança:
lal selo nacional em relevo, sobre a fotografia e
certificado, para evitar troca de foto;
(b) contra falsificações - produzido na frente,
com fundo numismático, em off-set, com
duas cores para composição de um fundo
antifotosselecionável;
(c) contra adulterações - constantes da frente,
com impressões anti-raspagem e fundo químico invisível que revela o alerta adulteradó
quando submetido a ação de irradiadores de
base clorídrica.
(51 papel nobre de fabricação nacional, de primeira
qualidade, de 90g/m 2 .
d) Modelo do novo CI
Anexo VII ~ Anverso, verso e interior
6.8 - Conscrito desligado de OFR
Para o conscrito, aluno de üFR do IME ou do ITA, desligado do IE antes de concluir a formação militar, as
Forças Singulares deverão observar o disposto no n?
8.4.1 das IGCCFA.
6.9 - Prazo de validade inicial do CAM e sua revalidação
6.9.1 - Na ocasião da lavratura do CAM, será registrada, como limite de validade inicial, a data de 31 de dezembro
de 1992 para os alistados até 30 de abril de 1992 e 31 de
dezembro de 1993 para os alistados de I? de maio a 31
de dezembro de 1992 de acordo com o RLSM, art. 42, § I?
6.9.2 - As prorrogações serão feitas de conformidade com o
que estabelece o RLSM, art. 42, § 2?
6.10 - Exigência de Atestado
De conformidade com a Lei n? 7.115 1221, de 29 de agosto
de 1983 (dispõe sobre prova documental nos casos que
indica e dá outras providências), a declaração destinada
(22) Coleção da.s Leis. Brasília, (5):45, jul./set. 1983.
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a fazer prova de boa conduta, bons antecedentes, de re-

6.11 -

sidência e de pobreza, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da
lei, presume- se verdadeira.
Instruções Complementares e Planos Regionais de
Convocação

Os Órgãos de Direção do Serviço Militar de cada força
remeterão exemplares das respectivas Instruções Com-

plementares de Convocação ao EMFA e aos EstadosMaiores e Órgãos correspondentes das demais forças.

Os DN, RM e COMAR remeterão suas instruções e Planos Regionais de Convocação ao EMFA, EstadosMaiores, EGN, ECEME e ECEMAR, Escolas de Aperfeiçoamento de Oficiais das respectivas Forças e aos demais DN, RM e COMAR (IGCCFA n? 12).
6.12 - Alistamento fora do prazo
Os convocados da classe de 1974, alistados após 30 de
junho de 1992, estarão sujeitos às multas previstas no
RLSM, considerando a situação particular de cada um
dos convocados. Os alistados entre I? de maio e 30 de
junho de 1992 não pagarão multa, mas serão vinculados
à classe seguinte.
6.13 - Relatórios
As Forças Singulares remeterão ao EMFA:
6.13.1 - relatório de conscrição da classe, no qual constarão,
por DN, RM ou COMAR, conforme o caso, e separadamente por aspectos da seleção (RLSM, art.39, e 13.1
das IGCCFA):
- alistamento
- seleção (apresentação e resultado)
- distribuição
- incorporação ou matrícula
- dispensados de incorporação elou matrícula
- observações e sugestões

6.13.2 -

Prazo: até 31 de outubro do ano de prestação do serviço militar da classe.
relatório e resultados de estudos e atuações previstos
nas IGCCFA, n? 13.2 e 13.3.
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6.14

~

6.14.1 -

6.14.2
6.14.3

6.14.4 -

Prazos: até 30 de abril do ano de prestação do serviço
militar da classe para o n? 13.2 e até 30 de
maio para o n'' 13.3.
Excesso do Contingente
Conceito - É o conjunto de cidadãos brasileiros convocados para o serviço militar inicial que, pelos motivos abaixo, não forem incorporados nas Organizações
Militares da Ativa ou matriculados nos Órgãos de
Formação de Reserva.
Residentes em Municípios Tributários e que:
a. tenham sido julgados Incapaz B-] em duas inspe-.
ções de saúde, realizadas para a seleção de duas
classes distintas, qualquer que seja o diagnóstico
(art. 56 do RL8M);
b. tenham sido julgados Incapaz B-2 na forma do art.
57 do RL8M;
c. tenham mais de 30 (trinta) anos de idade e estejam
em débito com o serviço militar, independentemente de aplicação das penalidades a que estiverem sujeitos, nos termos do RL8M, art. 93, § 2?, n? 3; e
d. excederem às necessidades das Forças Armadas,
nos termos do RL8M, art. 105, n? 2.
Dispensados de incorporação nos termos do RL8M,
art. 105, n?s 1 e 6.
Os convocados julgados aptos, que forem incluídos no
Excesso do Contingente resultante da majoração e os
demais não distribuídos, continuarão:
a. durante a prestação do serviço militar inicial da
classe, sujeitos à chamada complementar para o recompletamento ou acréscimo de efetivo de OM desfalcadas ou que forem criadas; e
b. sujeitos à Convocação de Emergência para evitar a
perturbação da ordem ou para sua manutenção ou,
ainda, em caso de calamidade pública.
A critério dos Comandantes de DN, RM e COMAR, o
convocado julgado Incapaz B-] na Seleção Geral, poderá, desde logo, ser incluído no Excesso do Contin-
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gente, com exceção dos insubmissos que deverão ser

6.15 -

6.16 -

6.17 -

6.18 6.18.1

tratados de acordo com o descrito na letra a do subitem Situação do Insubmisso.
Alistados para a Marinha e a Aeronáutica em Municípios Tributários também do Exército
Deverão ser selecionados por aquelas forças e, se não
forem incorporados ou matriculados, serão incluídos no
Excesso do Contingente de cada uma.
Caberá à Marinha e à Aeronáutica a confecção do devido documento comprobatório de situação militar, que
poderá ser entregue pela JSM, após entendimento com a
CSM, conforme previsto pelas IGCCFA, n? 4.7.
Municipio Exclusivo de uma Força
Alistados de Municípios Tributários de uma única força, menores de 30 (trinta) anos de idade, que forem incluídos no Excesso do Contingente ou julgados incapazes definitivos, permanecerão vinculados à força, que
deverá confeccionar os respectivos documentos militares que serão entregues pela JSM, após entendimento
com a CSM (IGCCFA, n? 4.7).
Nos Municípios Tributários exclusivos da Marinha ou
da Aeronáutica a J8M poderá alistar, se necessário para aquelas forças, mediante entendimento prévio a nível
DN, RM e COMAR e com apoio material da força interessada, que deverá providenciar o pagamento do
Pro Labore. O alistamento deverá ser efetuado normalmente durante todo o ano, como previsto no parágrafo
2? do art. 41 do RLSM.
Conscritos maiores de 30 (trinta) anos de idade
Os conscritos maiores de 30 (trinta) anos de idade, exceto os preferenciados, terão suas situações regularizadas
pelo Exército, mesmo que de Município Tributário exclusivo da Marinha ou Aeronáutica. Contudo, se o Município for sede exclusiva de Organização Militar da
Marinha ou Aeronáutica, o encargo total será atribuído
a uma dessas forças (IGCCFA, n? 4.7.1).
Incorporado Possuidor do Titulo de Eleitor
- Deverão ser recolhidos, por ocasião da incorporação
dos conscritos, pelas OM que incorporam e/ou matri-
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culam, os respectivos Títulos de Eleitor, onde permanecerão até o término do tempo de serviço militar inicial obrigatório, devendo ser restituído aos interessados por ocasião de seus licenciamentos.
6.18.2 - Os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários,
por ocasião da incorporação para realização do EAS,
terão os seus Títulos de Eleitor recolhidos pelas Organizações Incorporadoras, onde permanecerão até a
conclusão da primeira fase do estágio, quando serão
encaminhados às OM de destino que, após a conclusão
do tempo de serviço militar inicial obrigatório, deverão fazer a restituição dos mesmos aos interessados.
6.18.3 - Por ocasião da realização de eleições, os órgãos detentores dos títulos aqui referidos deverão, num prazo
máximo de 30 (trinta) dias após o dia da eleição, encaminhar às respectivas Zonas Eleitorais, organizadas
por Seção Eleitoral, as relações dos militares que deixaram de votar, por estarem enquadrados na restrição
prevista no § 2? do art. 14 da Constituição Federal,
conforme entendimento do TSE, propalado em Seção
de 3 de novembro de 1989, informado através do Telex
n? 3.927, de 4 de novembro de 1989, em resposta à consulta formulada pelo Ministério do Exército.
6.18.4 - Os conscritos que vierem a sofrer interrupção da prestação do serviço militar inicial obrigatório terão a restituição imediata do seu Título de Eleitor.
6.19
Situação de Insubmisso
Para efeito de aplicação da legislação especial a que
se refere o art. 81 do RLSM e para aplicação específica nos processos de insubmissâo, o insubmisso classificado nos Grupos B1, B2 ou C, na inspeção de saúde
a que se submeter, não será incorporado, ficando numa das seguintes situações:
a. Se Incapaz B1:
Deverá ter seu CAM anotado, para possibilitar
nova inspeção de saúde, de acordo com o planejamento de incorporação em vigor à época.
Se apto na nova inspeção, será incorporado e
seu processo terá continuidade. Se julgado noCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2. pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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6.20 -

6.21 -

vamente incapaz temporariamente, terá o mesmo procedimento do Incapaz B2, como orienta
o art. 56 e seu parágrafo único do RLSM.
b. Se Incapaz B2:
Recebe, desde já, o CDI, com inclusão no Excesso de Contingente, tendo· seu processo arquivado.
c. Se Incapaz C:
Recebe o CI, tendo seu processo arquivado, de
acordo com o art. 464 do Código de Processo
Penal Militar (CPPMI.
d. Vide Acórdão do Superior Tribunal Militar
(STM), de 8 de abril de 1983, dado na Apelação n?
43.624-5.
Transferência de Reservista de uma Força Armada para

outra
Deverá ser dado aos portadores de CDI, o mesmo tratamento previsto no art. 246 do RLSM, no caso de transferência de uma Força Armada para outra.
Lema de Publicidade
O lema de publicidade do Serviço Militar é:
«Serviço militar - A Segurança do Brasil em nossas
mãos»

6.22 -

Logotipo do Serviço Militar
- O logotipo adotado para o serviço militar é o indicado no anexo VIII

6.23 -

Da liberação do conscrito e da imagem do Serviço
Militar
É muito importante para o Sistema do Serviço Militar,
que o convocado liberado da prestação do serviço militar inicial, por diversos motivos, receba o certificado a
que faz jus, no prazo mais curto possível, inclusive a 2~
via, quando solicitada. Para isso, devem ser feitos todos os esforços nos diversos níveis da estrutura, desde
os órgãos de direção até os de execução.
Se o documento definitivo de situação militar não puder
ser entregue, por motivo imperioso, de imediato, deverá
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ser feita, no verso do CAM, de preferência com carimbo, a seguinte anotação: «Liberado da prestação do Serviço Militar Inicial, aguardando o certificado definitivo».
O Órgão de Direção do Serviço Militar de cada FS, bem
como os DN, RM e COMAR, deverão dar esclarecimentos aos empregadores de modo geral, através de publicidade, da validade de tal anotação nos CAM.
É também de grande importância, para uma boa imagem do Sistema do Serviço Militar, junto ao público externo, a maneira correta e eficiente como ele é atendido,
por ocasião do Alistamento e da Seleção, através dos
Órgãos Alistadores - Juntas de Serviço Militar e das
Comissões de Seleção -, respectivamente. Tal fato deve ser uma preocupação constante dos integrantes do
Sistema, pois, para milhares de jovens brasileiros, o
único contato feito com Órgãos do Sistema do Serviço
Militar é durante o alistamento e a seleção geral. Por
fim, esforços deverão ser desenvolvidos para que o jovem, ao retornar à vida civil, após a prestação do serviço militar inicial, leve a melhor imagem possível dos
dias de caserna, de forma a poder transmitir aos outros
jovens a verdadeira imagem do serviço militar.

General-de-Exército Antonio Luiz Rocha Veneu
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
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ANEXO I
Quadro Cronológico do Alistamento em 1992
Prazos Para a Classe de 1974
Período do
Alistamento

(OJ

Situação

Dl j an a 30 abr

Dentro do prazo

01 mai a 30 jun

Dentro do prazo

01 jul a 30 set

Fora do prazo: multas previstas no
n? 1 do art. 176 do RLSM

01 out a 31 dez

Fora do prazo e refratário:
Multas previstas nos n-s 1 e 2 do
art. 176 do RLSM

Prazos para as Classes Anteriores

Período do
Alistamento
01 jan a 30 abr

Situação

Refratário:
Multas previstas nos nys 1 e 2 do
art. 176 e art. 178 do RLSM

01 mai a 31 dez

Destino
Encaminhar à seleção de 1992

Encaminhar à seleção de 1993

Encaminhar à seleção de 1993

(O')

Destino
Encaminhar à seleção de 1992
Encaminhar à seleção de 1993

Observações:
(*) Prazo de validade do CAM: ver item 6.9, "prazo de validade inicial do CAM e sua re-

validação», deste PGC.
(U) Ver item 6.2, «situação do refratário». deste PGC.
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Quadro Cronológico da Seleção
Marinha
Complementar

Geral

Local

Período

15 jul
a
15 out

Local

Período

1992

1993
1~ Turma
10 a 25 j an

Sedes dos MT,
pelas CS

2~

EFRN

turma

10 a25 jun

Exército
Complementar

Geral

Período

Local

Período

Local

1992

1993

aMA e üFR (*)
14 jul a 30 set

Sede dos MT

MFDV( ......}
18 ego a 14 nov

Regulados pelo CMT RM {RLSM,
art. 78, § 2?}.

Aeron a utica

Complementar

Geral

Período

Local

Período

1993

1992
03 age a 30 set

Local

PR

l~

Turma
20 a 29 jan
2~

PR

Turma

21 a 30 jul
Observações:
(*) Candidatos a OMA e OFR:

Os Comandantes de DN, RM e COMAR regularão as datas de funcionamento das
dentro do prazo fixado.

es,

(*"'l Estudantes do último semestre dos IEMFDV e MFDV:
As RM regularão as datas de funcionamento das Comissões de Seleção Especial (eSE),
dentro do prazo fixado. As CSE que funcionarem nas sedes de RM deverão ficar em
condições de atender os convocados até o término do prazo.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt, 1}:3237'3757, nov.ldez. 1991.
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Quadro Cronológico de Incorporação em 1993
Marinha

Apres. dos Designados (*)

Local

Data

EFRN

1? Turma
I? fev
2~ Turma

Período
1993
l~

Adiamento (***l

Incorporação (**)

Local

1992

1993

Turma

17 a 31 jan
2~ Turma
16 a 3D jun

Local

Per-íodo

Órgãos

EFRN

até 30 jun

Alistadores

I? jul

Exército
Designação (*1
Período

Local

5 jan

A

a
5 fev

cargo
da

RM

Apres. dos
Designados

Incorporação (**)

Adiamento 92
(***)

Período

Local

Data

Local

Período

Local

GpT«A»
8 a 14
fev
GpT«B»
5 a 11
jul

OM

GpT«A»

OM

1 jan
A
30 abr

JSM

15 fev

de
destino

GpT«B»
12 [ul

de
destino

14 jul

a

CS

30 set

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183{6, e.z, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Aeronáutica

Local

Período
1993
Turma
20 a 29 jan
2~ Turma

21 a 30 jul

Local

Data
1993

üM de
destino
ou de
formação

1~

Adiamento (* .... )

Incorporação (**)

Apres. dos Designados (*)

I? Turma
1 fev
2? Turma
1 ago

Local

Período
1992

üM de
destino
ou de
formação

Órgãos

até 30 jun

Alistadores

Observações:
(*) Os Comandantes de DN. RM e COMAR regularão as datas de designação dos distri-

buídos para OMA, dentro do prazo fixado.
As datas de designação dos MFDV serão fixadas pelos DN, RM e COMAR, conforme
suas necessidades.
(**) A não apresentação dos designados, até às 24 horas do dia marcado para a Incorporação, acarretará a declaração de insnbmiseâo pela respectiva üM (RLSM, art. 75, § 3?

e art. 113).
(***) Período destinado à entrada dos requerimentos solicitando Adiamento de Incorporação.

Os refratários não poderão obter Adiamento de Incorporação. com o fim de se candidatarem à Matrícula nas escolas, centros, cursos e institutos previstos no n:' 1,
art. 98 do RLSM. (Vide art. 99 do RLSM)

Quadro Cronológico de Matrícula em 1993
Marinha
Apresentação dos Designados

Período

Local

o estabelecido nos

calendários das respectivas instruções para admissão.

EFOMM, NFR-AMRJ, NFRCFET-RJ,
NFR-ETRR e NFR-ETFQ 2? Grau.

Exército

Designação (*)

Apresentação dos
Designados para
CPOR/NPOR

Período

Local

Per-íodo

Local

5a

A

lIa

CS

Matrícula no
CPOR/NPOR
Data

cargo
daRM

17 j an

üFR
ouOMA

(**)

(***)

Local

Período

üFR

1 jan
a
30 abr
14 jul
a
30 set

18 jan
8jan

Adiamento 1992

Local
JSM
CS

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1);3237-3757, nov.ldez. 1991.
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Apresentação dos
Designados para
Tiros-de-Guerra

Designação (*)

Período

Local
A

5.
22 jan

cargo
da

RM

Período

Local

Data

I? Turma
e Turma
Única

CS

I? Turma
e Turma
Única

25.

ou

I? fev

31 jan
2? Turma
12 a

TG

a cargo

a

da

5 fev

2? RM

Turma
Única
2? RM
8a
14 fev

2~

Adiamento 1992
(***)

Local

Período

Local

TG

1 j an
a
30 abr

JSM

(**)

'Turma
19 jul
(**)

18 j ul
5 j an

Matrícula no
Tiro-de-Guerra

CS
ou

TG

Turma
única
2~ RM

14 jul

TG

a

15 fev

CS

30 sct

(**)

Aeronáutica
Apresentação dos designados

Período

Local

Conforme as Instruções da Força

Conforme as Instruções da Força

Observações:
(*) Os Comandantes de RM. regularão as datas de designação. dos distribuídos para os
CPOR/NPOR e TG, dentro do prazo fixado.

ate às 24 horas do dia marcado para a matrícula,
acarretará a declaração de insubmissão pela respectiva OM (RLSM, art. 75, § 3? e art.
113).

(.. *) A não apresentação dos designados,

(U*) Período destinado à entrada dos requerimentos solicitando adiamento.

Os refratários não poderão obter Adiamento de Incorporação, com o fim de se candidatarem à Matricula nas Escolas, Centros, Cursos e Institutos previstos no n?
1, art. 98 do RL8M. (Vide art. 99 do RL8M)

Col . Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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ANEXO II
Municípios Tributários de aMA e OFR
(Art. 35 RLSM)
Acre
Exército

Marinha
Município

aMA

OFR

CPOR
OMA NPOR

Assis Brasil

X

Brasilêia

X

Cruzeiro do Sul

X

Mâncio Lima

X

Plácido de Castro

X

Rio Branco

X

Sena Madureira

X

Senador Guiomard

X

'I'arauacã

X

Aeronáutica

TG

aMA

OPR

x

Características da Tr-ibutação
Número de Municípios;
Exclusivos do Exército:
OMA:
Comum ao Exército e à Aeronáutica:

9

8
1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.vdea. 1991.

3583
Alagoas
Exército

Marinha

Aeronáutica

Município

OMA

OFR

CPOR
OMA NPOR

TG

OMA

OFR

x

Arapiraca

x

Maceió

x

x

x

x

Marechal Deodoro
Palmeira dos Indios

x

Penedo

x

Pilar

x

Rio Largo

x
x

São José da Laje

x

Satuba

Característica da 'I'ributação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
OMA:
üFR:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

9

4
4
1

Amapá

Marinha

Exército

Aeronáutica

Município

OMA

OFR

OMA CPOR
NPOR

Macapa

x

Oiapoque

x

TG

OMA

OFR

Característica da Tributação
Número de Municípios;
Exclusivos do Exército:
üMA:

2
2

Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Amazonas
Aeronáutica

Exército

Marinha
Municipio

OMA

OFR

CPQR
OMA NPOR

Atalaia do Norte

X

Benjamin Constam

X

Careiro

X

Careiro da Várzea

X

Coari

X

Humaitá

X

Iranduba

X

Itacoatiara

X

Lábrea

X

Manacapuru

X

Manaus

X

X

Pirintins

X

Rio Preto da Eva

X

Santo Antônio do Içá

X

São Gabriel da Cachoeira

X

São Paulo de Olivença

X

Tabat.inga

X

Tefé

X

'l'G

üMA

üFR

X

X
X

X

X

Característica da Tributação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
üMA:
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:
.
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

18
14
3
1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt, 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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OMA

OFR

Aeronáutica

Exército

Marinha
Município

CPOR
OMA NPOR

TG

OMA

OFR

X

Paulo Afonso

X

Poções
Salvador

X

X

X

Santa Maria da Vitória

X

Santa Rita de Cássia

X

X

X

X

Santo Antônio de Jesus
X

São Desidério

X

São Félix
São Félix do Coribe

X

Seabra

X

Senhor do Bonfim

X

Serrinha

X

Valença

X

Vitória da Conquista

X

Xique-Xique

X

Ceraceenetrces da Tributação

Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
üMA:
DFR:

5,
Comum à Marinha e ao Exército:
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:
Comum à Marinha. ao Exército e à Aeronáutica:

39
13
19
2

1
3
1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Ceará
Marinha

Aeronáutica

Exército

Município

OMA

OFR

CPOR
OMA NPOR

TG

Acaraú

X

Aracati

X

Camocim

X

OMA

OFR

X

Crateús

X

Crato
Fortaleza

X

X

X

X

Iguatu

X

Itapipoca

X

Juazeiro do Norte

X

Limoeiro do Norte

X

Maranguape

X

Quixadá

X

Quixeramobim

X

Russas

X

Sobral

X

Tamboril

X

Característica da Tr-ibutação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
OMA:
OFR:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

16

2
13
1

Colo Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt , 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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Distrito Federal

Brasília

Aeronáutica

Exército

Marinha
Município

CPOR

DMA

DFR

DMA

NPOR

X

X

X

X

TG

DMA

DFR

X

Características da Tributação

Número de Municípios:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:
Espír-ito Santo

Aeronáutica

Exército

Marinha

Município

DMA

DFR

CPOR
DMA NPOR

TG

Alegre

X

Bom Jesus do Narte

X

Cachoeira de Itapemirim

X

Cariacica

X

X

DMA

DFR

X

Castelo

X

Colatina

X

Guaçuí

X
X

Santa Tereza
São Gabriel da Palha

X

Serra

X

X

X

Vila Velha

X

X

X

Vitória

X

X

X

Características da Tributação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
üFR:
Exclusivo da Aeronáutica;
OMA:
Comuns à Marinha e ao Exército;

12
7

1
4

CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Fernando de Noronha
Marinha

Exército

Aeronáutica

Município

OMA

OFR

OMA

CPQR
NPOR

TO

OMA

OFR

x

Fernando de Noronha
Caractcnstlcas da Tributação
Numero de Municípios:
Exclusivo da Aeronáutica:
QMA:
Goiás
Exército

Marinha

Aeronáutica

Município

OMA

OFR

OMA

Acreúna

X

Anápolis

X

Anicuns

X

Aparecida de Goiânia

X

Aragarcas

X

Barro Alto

X

Bela Vista de Goiás

X

Caçu

X

Caiapônia

X

Caldas Novas

X

Catalão

X

Geres

X

Cristalina

X

Formosa

X

Goianápclís

X

Goianésia

X

CPOR
NPOR

TG

OMA

X

X

üFR

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.
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Marinha
Município

OMA
Goiânia

Goianira

x

OFR

Aeronáutica

Exército

CPOR
OMA NPOR
X

TO

OMA

OFR

X

X

X

Goiás

X

Goiatuba

X

Guapõ

X

Hídrolándia

X

Inhumas

X

Ipameri

X

Iporá

X

Itaberaí

X

Itapaci

X

Itapuranga

X

Itauçu

X

Itumbiara

X

Jaraguá

X

Jataí

X

Luziãnia

X

Maur-ilândia

X

Mineiros

X

Morrinhos

X

Nerópolis

X

Orizona

X

Piracanjuba

X

Pirenópolis

X

PiI:::es do Rio

X

X

cei. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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Marinha

Exército

Municipio

OMA
Pontalina

OFR

OMA

CPOR
NPOR

Aeronáutica

TO

OMA

OFR

X

Porangatu

X

Quirinópolis

X

Rialma

X

Rio Verde

X

Rubiataba

X

Santa Helena de Goiás

X

São Luis de Montes Belos

X

São Simão

X

Serrancpolis

X

Trindade

X

Características da Tributação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
üMA:

OFR:
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

52

44
4
3
1

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Maranhão
Exército

Marinha
Município

OMA
Açailãndia

OFR

OMA

CPOR
NPOR

Aeronáutica

TO

X
X

Bacabal
Balsas

X

Barra do Corda

X

Caxias

X

Codó

X

Imperatriz

X

Pedreiras

Timon

OFR

X

Alcântara

São Luis

OMA

X
X

X

X

X

Características da Tributação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
üMA:
OFR:
Exclusivo da Aeronâutica:
üMA:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

11
5
4

Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Mato Grosso
Marinha

Exército

.>

Aeronáutica

Município

OMA

OFR

OMA

CPOR

NPOR

Alta Floresta
X

Araputanga

X

Barra do Bugres

X

Barra do Garças

X

Caceres

X

Canarana

X
X

X

Jaciara

X

Juscimeira

X

Mirassol do Oeste

X

Nobres

X

Nova Xavantina

X

Pedra Preta

X

Poconé

X

Pontes e Lacerda

X

Rondonópolis

X

Rosário Oeste

X

São José dos Quatro Marcos

X

X

OFR

X

X

Sinop

Várzea Grande

OMA

X

Agua Boa

Cuiabá

TG

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt.' 1):3237,3757, nov.ldez. 1991.
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Características da Tr-ibutação
21

Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:

17
2

üMA:

üFR:
Comum

à

1

S,
Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

1

Mato Grosso do Sul
Exército

Marinha

Município

aMA

OFR

aMA

Amambai

X

Anastácio

X

Angélica

X

Antônio J oão

X

Aparecida do Taboado

X

Aquidauana

X

Aral Moreira

X

Bataguasau

X

Bataiporã

X

Bela Vista

X

Bodoquena

X

Bonito

X

Caarapó

X

Camapuã

X

Campo Grande

X

X

Corumbá

X

X

Coxim

X

Deodápolis

X

Douradina

X

Dourados

X

CPOR
NPOR

Aeronáutica

TG

üMA

üFR

X

X

X
X

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Marinha

Exército

Aeronáutica

Município

OMA

OFR

CPOR
OMA NPOR

Eldorado

X

Fátima do Sul

X

Glória de Dourados

X

Guia Lopes da Laguna

X

Iguatemi

X

Itaporã

X

Itaquiraí

X

Ivinhema

X

Jardim

X

Ladarío

X

X

TO

OMA

OFR

X

Mar-acaju

X

Miranda

X

Mundo Novo

X

Navirai

X

Nicaque

X

Nova Andradina

X

Paranaíba

X

Pedro Gomes

X

Ponta Porã

X

Porto Murtinho

X

Ribas do Rio Pardo

X

Rio Brilhante

X

X

Rio Verde de Mato Grosso

X

X

São Gabriel do Oeste

X

Sete Quedas

X

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Exército

Marinha

Aeronáutica

Município

OMA

OFR

OMA CPOR
NPOR

TO

OMA

OFR

x

Sidrolándia

x

'I'acuru

x

Terenos

x

x

Três Lagoas

x

x

Características da Tributação
Número de Municípios:

49

Exclusivos do Exercito:
QMA:

Comuns

a Marinha e ao

35
Exército:

2

Comuns ao Exército e à Aeronáutica:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

11
1

Minas Gerais
Exército

Marinha

Aeronáutica

Município

OMA
Além Paraíba

OFR

OMA CPOR
NPOR

OMA

OFR

X

Alfenas

X

Andradas

X

Araguari

X

Araxá

X

Baependi

X

Barbacena

X

Barroso

X

Belo Horizonte

X

Bicas

X

Boa Esperança

X

Bom Despacho

TO

X

X

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3598

Exército

Marinha

Aeronáutica

Município

OMA

OFR

CPQR

OMA NPOR

Itajubá

X

X

Itanhandu

X

X

ltapagipe

X

TG

Itaúna

X

Ituiutaba

X

Iturama

X
X
X

Lagoa Santa
Lambari

X
X

Lavras
Leopoldina

X

Machado

X

Maria da Fé

X

Monte Alegre de Minas

X

Montes Claros

X

X

Muriaé

X

Nanuque

X

Nepomuceno

X

Oliveira

X

Ouro Fino

X

Paracatu

X

Paraisópolis

X

X
X

Passos

Prata

OFR

X

Januária
Juiz de Fora

OMA

X

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I):3237-3757, nove/dez. 1991.

3599

Marinha

Aeronáutica

Exército

Município

ÜMA

üFR

ÜMA

CPOR
NPOR

TO

Patos de Minas

X

Patrocínio

X
X

Pedralva
Pirapora

ÜMA

ÜFR

X

X

Poços de Caldas

X

Pouso Alegre

X

Prados

X

Resende Costa

X

Santa Rita do Sapucaí

X

Santa Vitória

X

Santos Dumont

X

São Gonçalo do Sapucai

X

São João Del Rei

X

São João Nepomuceno

X

São Lourenço

X

São Sebastião do Paraíso

X

Sete Lagoas

X

Teófilo Otoni

X

Tiradentes

X

Três Corações

X

Três Pontas

X

Tupaciguara

X

Ubá

X

Uberaba

X

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6,
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OMA

'OFR

Aeronáutica

Exército

Marinha
Município

OMA CPOR
NPOR

Uberlândia

X

Unaí

X

TO

OFR

X

Varginha

X

Viçosa

X

Visconde do Rio Branco

OMA

X

Característica da Tributação
Número de Municípios:
Exclusivo da Marinha:

91

üMA:

Exclusivos do Exército:
üMA:

45
32
10

üFR:
S·

Exclusivo da Aeronáutica:
OMA:
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:

1
2

Pará

OMA

üFR

CPOR
OMA NPOR

Altamira
X

X

OFR

X

X
X

X

X

X

X

Bragança

X

Breves

X

Cametá

X

Capanema

OMA

X

Barcarena
Belém

TO
X

Abaetetuba

Ananindeua

Aeronáutica

Exército

Marinha
Municipio

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Exército

Marinha
Município

ÜMA

üFR

üMA

Castanhal

x

Itaituba

x

Jacundá

x

Marabá

x

Oriximiná

x

Santa Isabel do Pará

x

Santa Maria do Pará

x

Santarém

x

Tucuruí

x

Vigia

x

CPOR
NFOR

Aeronáutica

TG

üMA

üFR

x

Características da Tributação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
QMA:

OFR:
S,
Comum à Marinha e ao Exército:
Comum à Marinha. ao Exército e à Aeronáutica:

12
4
1
1
1

CoL Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.

3602
Paraíba
Exercito

Marinha
Município

OMA

OFR

CPOR
OMA NPOR

Alagoa Nova

X

Antenor Navarro

X

Bayeux

X

Bom Jesus

X

Cabedelo

X

TG

OMA

OFR

X

X

Cajazeiras

X

Campina Grande·

X

Conde

X

Esperança

X

João Pessoa

Aeronáutica

X

X

X

X

Patos

X

Pombal

X

Queimadas

X

Rio Tinto

X

Santa Rita

X

X

Características da Tributação

Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
OMA:
OFR:
S,
Comuns à Marinha e ao Exército:

15
7
3
3
2

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3603
Paraná

Marinha

Aeronáut.ica

Exército

Município

OMA

OFR

CPOR
OMA NPOR

Almirante 'I'amandaré

X

Apucarana

X

Arapongas

X

Araucária

X

Assai

X

TO

X

Bandeirantes

X
X

Cambara

X

Cambê

X

Campina Grande do Sul

X

Campo Largo

X

Campo Mourão

X

Cascavel

X

Castro

X

X

X

Cianorte

X

X

Clevelândia

X

Colombo

X

Contenda

X

Corbélia

X

X

Camélia Procópio

X

X

Curitiba

X

Dois Vizinhos

X

Foz do Iguaçu

OFR

X

Assis Chateaubriand

Barracão

OMA

X

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1}:3237-3757, nov./dez. 1991.

3604

Marinha

Aeronáutica

Exército

Município

OMA

OFR

aMA

Francisco Beltrão

X

Goio-Erê

X

Guaíra

X

Guaraniaçu

X

Guarapuava

X

Guaratuba

X

Ibiporã

X

1mbituva

X

Irati

X

Ivaiporã

X

TG

aMA

OFR

X

Jacarezinho
Jaguariaíva

X

Jandaia do Sul

X

Jataizinho

X

Lapa

X

Laranjeiras do Sul

X

Laauda

X

Londrina

X

Mandaguaçu

X

Mandaguari

X

Marechal Cãndido Rondon

X

Maringá

X

Medianeira

X

Morretes

X

Nova Esperança

CPOR
NPOR

X

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.

3605

Marinha

Exército

Município

OMA

OFR

OMA

Nova Prata do Iguaçu

X

Ortigueira

X

Paiçandu

X

Palmas

X

Palmeira

X

Paranaguá

X

cr-oa

NPOR

Aeronáutica

TO

OMA

OFR

X

Paranavar

X

Pato Branco

X

Piraf do Sul

X

Piraquara

X

X

Ponta Grossa

X

X

Prudentópolis

X

Quatro Barras

X

Quedas do Iguaçu

X

Quitandinha

X
X

Ribeirão Claro
Rio Branco do Sul

X

Rio Negro

X

Holândia

X

Santa Helena

X

X

X

Santo Antônio da Platina
São João do Triunfo

X

São José dos Pinhais

X

São Mateus do Sul

X

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3606

Marinha
Município

OMA

OFR

Exército

CPOR
OMA NPOR

São Miguel do Iguaçu

X

Sarandi

X

Teixeira Soares

X

Telêmaco Borba

X

Terra Roxa

X

Toledo

X

Ubiratã

X

Umuarama

Aeronáutica

TG

OMA

OFR

X

União da Vitória

X

Características da Tributação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
üMA:

üFR:
S,
Comuns à Marinha e ao Exército:
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:

82
57
12
5
2
6

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237·3757, nov.Zdez , 1991.

3608

üMA

üFR

Paulista

Aeronáutica

Exército

Marinha
Município

üMA

CPüR
NPOR

X

X

TG

üMA

üFR

X

Pesqueira
X

Petrolina
X

Recife

X

Salgueiro

X

São Bento do Una

X

São João

X

São Lourenço da Mata

X

X

X

X

Serra Talhada

X

Vitór-ia de Santo Antão

X
Características da Tributação

Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
aMA:

17
8
6
2
1

üFR:
S,
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:
Pia ui

Marinha

Aeronáutica

Exército

Município

üMA

üFR

üMA

Campo Maior

TG

üMA

üFR

X

Floriano

X

Oeiras

X

Parnaíba

CPOR
NPOR

X

X

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.

3609

Exército

Marinha
Município

OMA

OFR

OMA CPOR
NPOR

Aeronáutica

TG

OMA

OFR

x

Picos

x

Pir-ipiri

x

Teresina

Características da 'I'ributação
Número de Municípios:

7

Exclusivos do Exército:
üMA:

4
2

üFR:
Comum à Marinha e ao Exército:

1

Rio de Janeiro

Exército

Marinha

Aeronáutica

Município

OMA
Angra dos Reis

CPOR
OMA NPOR

OMA

OFR

X
X

Barra do Pirai

X

Barra Mansa

X

Belford Roxo

X

X

Bom Jesus do Itabapoana
Cabo Frio

TG

X

Araruama
Arraial do Cabo

OFR

X
X

X

Campos

X

Casimira de A breu

X

Duque de Caxias

X

Engenheiro Paulo de Frontin

X

Itaboraí

X

X

X

X

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3610

OMA

Aeronáutica

Exército

Marinha
Município

OFR

Itaguaí

OMA

CPOR
NPOR

X

X

Itaperuna

TG

OMA

X

Itatiaia

X

Macaé

X

Magé

X

X

Maricá

X

X

Mendes

X

Miguel Pereira

X

Miracema

X

Natividade

X

Nilópolis

X

X

X

Niterói

X

X

X

Nova Friburgo

X

X

Nova Iguaçu

X

Paracambi

X

Paty do Alferes

X

Petrópolis

X

Piraí

X

X

X

X

X

Porciúncula

X

Quissamã

X

Resende

X

Rio Bonito

X

Rio das Flores

X

Rio de Janeiro

OFR

X

X

X

X

X

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3611

Marinha

Exército

Aeronáutica

Município

OMA

OFR

CPOR
OMA NPOR

TO

Santo Antônio de Pádua

X

São Fidêlis

X

OMA

São Gonçalo

X

X

X

São João de Meriti

X

X

X

São Pedro D' Aldeia

X

X

Saquarema

OFR

X
X

Teresópolis

X

Três Rios

X

Valença

X

Vassouras

X

Volta Redonda

X

X

Caractenst.icas da Tributação

48

Número de Municípios:
Exclusivos da Marinha:
QMA:
Exclusivos do Exército:
üMA:

OFR:
S,

2

21
8

.

Comum à Marinha e ao Exército:
Comuns à Marinha e à Aeronáutica:
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

6
1
2

7
1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.

Número de Municípios:
Exclusivos do Exército;
OMA:
Exclusivo da Aeronáutica;
OMA;
Comum ao Exército e à Aeronáutica:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

16
13
1
1

1

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3613
Rio Grande do Sul
Exército

Marinha
Município

OMA

üFR

üMA

Agudo

X

Ajuricaba

X

Alecrim

X

Alegrete

X

Alpestre

X

Alvorada

X

Aratiba

X

Arroio do Meio

X

Arroio do Tigre

X

Arroio dos Ratos

X

Arroio Grande

X

Arvorezinha

X

Áurea

X

Bagé

X

Barros Cassal

X

Bento Gonçalves

X

Bom Retiro do Sul

X

Boqueirão do Leão

X

CPOR
NPOR

Aeronâutica

TG

üMA

üFR

X

X

X

X

Bossoroca

X

Butiá

X

Caçapava do Sul

X

Cacequi

X

Cachoeira do Sul

X

X

Cachoeirinha

X

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3614

Co!. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3615

Marinha

Aeronáutica

Exército

Município

OMA

OFR

OMA CPOR
NPOR

Dois Lajeados

X

Dom Pedrtto

X

Doutor Maurício Cardoso

X

Encantado

X

Encruzilhada do Sul

X

Entre Iiuís

X

Erechim

X

Ernestina

X

Espumoso

X

Estância Velha

X

Esteio

X

Estrela

X

Farroupilha

X

Faxinal do Soturno

X

Formigueiro

X

Frederico Westphalen

X

Garibaldi

X

Gaurama

X

General Câmara

X

Getúlio Vargas

X

Giruá

X

Gravataí

X

Guaíba

X

Guapcn;

X

TG

OMA

OFR

X

X

X

X

X

Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11:3237-3757, nov./dez. 1991.

3616

Marinha

Exército

Aeronáutica

Município

OMA

üFR

CPOR
OMA NPOR

Guarani das Missões

X

Horizontina

X

Ibarama

X

Ibirapuitã

X

Ib irubá

X

Ijuí

X

Independência

X

Imbé

X

Iraí

X

Itaqui

X

Itatiba do Sul

X

Jaguarão

X

Jaguari

X

Júlio de Castilhos

X

Lagoa Vermelha

X

Lajeado

X

Lavras do Sul

X

Liberato Salzano

X

Marau

X

Marcelino Ramos

X

Mata

X

Miraguai

X

Montenegro

X

Não-Me-Toque

X

TG

üMA

OFR

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.

3617

OMA

OFR

OMA

Nonoai

X

Nova Bréscia

X

Nova Palma

X

Novo Hamburgo

X

Osório

X

Palmeira das Missões

X

Palmitinho

X

Panambi

X

Pântano Grande

X

Passo Fundo

X

Pedro Osório

X

Pelotas

X

X

Pinheiro Machado

X

Piratini

X

Planalto

X

Portão

X

Porto Alegre

X

X

Porto Lucena

X

Porto Xavier

X

Progresso

X

Quaraí

X

Redentora

X

Restinga Seca

X

Rio Grande

X

Aeronáutica

Exército

Marinha
Município

CPOR
NPOR

TG

OMA

OFR

X

X

X

X

X

X

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3618

Marinha
Município

OMA

OFR

Aeronáutica

Exército

CPOR
OMA NPOR

Rio Pardo

X

Rodeio Bonito

X

Ronda Alta

X

Rosário do Sul

X

Sananduva

X

Santa Bárbara do Sul

X

Santa Cruz do Sul

X

Santa Maria

X

Santa Rosa

X

Santa Vitórfa do Palmar

X

Santana da Boa Vista

X

Santana do Livramento

X

Santiago

X

Santo Ângelo

X

Santo Antônio da Patrulha

X

Santo Antônio das Missões

X

Santo Augusto

X

Santo Cristo

X

São Borja

X

São Francisco de Assis

X

São Gabriel

X

São Jose do Ouro

X

São Leopoldo

X

Baú Lourenço do Sul

X

TO

OMA

OFR

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, I3rasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.

3619

Marinha
Município

OMA

OFR

Aeronáutica

Exército

OMA CPOR
NPOR

São Luiz Gonzaga

X

São Paulo das Missões

X

Baú Pedro do Sul

X

São Sebastião do Caí

X

São Sepé

X

São Valentim

X

São Vicente do Sul

X

Sapiranga

X

Sapucaia do Sul

X

Sarandí

X

Seberi

X

Segredo

X

Sertão

X

Sobradinho

X

Soledade

X

'I'apejara

X

Tapera

X

Taquari

X

Tenente Portela

X

Teutônia

X

Torres

X

'I'ramandaí

X

Três de Maio

X

Três Palmeiras

X

X

TO

OMA

OFR

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3620

Marinha

Exército

Município

üMA

üFR

üMA

Três Passos

X

Trindade do Sul

X

Triunfo

X

'I'ucunduva

X

Tupanciretã

X

Tuparendi

X

Uruguaiana

X

CPOR
NPOR

Aeronáutica

TO

X

Venâncio Aires

X

Ver-a Cruz

X

Viamão

X

üFR

X

X

Vacaria

üMA

Características da Tributação

Número de Municípios:
Excluvtso do Exército:
OMA:

179
146
1
1

S,
Comum à Marinha e ao Exército:
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:
Comuns à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

28
3

Rondônia

OMA

OFR

Aeronáutica

Exército

Marinha
Município

OMA

Ariquemes

X

Cacoal

X

Colerado do Oeste

X

Costa Marques

X

CPOR
NPOR

TO

OMA

OFlt

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.

3621

Aeronáutica

Exército

Marinha
Município

OMA

OFR

OMA CPOR
NPOR

TO

"aMA

Guajará-Mirim

x

Ji-Paraná

x

x

x

x

x

Porto Velho

Vila Nova do Mamoré

x

Vilhena

x

üFR

x

Características da Tributação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
üMA:
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

9
6
2
1

Roraima
Exército

Marinha
Município

OMA

OFR

OMA CPOR
NPOR

Boa Vista

x

Bonfim

x

Caracaraí

x

Normandia

x

Aeronáutica

TO

OMA

üFR

x
x

Características da Tributação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
üMA:
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:

4
2
2

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I):3237-3757,nov./dez. 1991.

3622
Santa Catarina

OMA

OFR

Aeronáutica

Exército

Marinha
Município

CPOR
OMA NPOR

Biguaçu

X

Blumenau

X

Braço do Norte

X

TG

OMA
X

X

X

Brusque

X

X

Caçador

X

X

Campos Novos

X

Canoinhas

X

Chapecó

X

Concórdia

X

Cr-iciúma

X

Curitibanos

X

Descanso

X

Florianópolis

X

X

X

Fraiburgo

X

Gaspar

X

X

X

X

X

Herval D'Oeste

X

Ibirama

X

Içara

X

Indaial

X

Itajaí

X

X

X

Itapiranga

X

Jaraguá do Sul

X

Joacaba
Joinvil1e

OFR

X
X

X
X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3623

Exército

Marinha
Município

OMA
Lages

OFR

CPOR
OMA NPOR
X

TO

OMA

OFR

X

Laguna

X

Mafra

X

Maravilha

X

Orleans

X

Palhoça

X

Papanduva

X

Pomerode

X

Porto União

X

Rio do Sul

X

Rio Negrinho

X

Santa Cecília

X

São Bento do Sul

X

São Francisco do Sul

Aeronáutica

X

X

X

X

X

São José

X

São Miguel D'Oeste

X

Taiô

X

Timbó

X

Tijucas

X

Três Barras

X

Tubarão

X

Urussanga

X

X

X

X

Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.vdez. 1991.

3624

üMA

OPR

Aeroná utica

Exército

Marinha

Município

aMA

Videira

x

Xanxerê

x

Xaxim

x

CPOR
NPOR

TG

aMA

aFR

x

Características da Tributação

Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
aMA:
OFR:
Exclusivo da Aeronáutica:
üMA;
Comum à Marinha e ao Exército:
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:
Comuns à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

49

30
1

1
1

14
2

São Paulo

Exercito

Marinha

Aeronáutica

Município

aMA

oFR

aMA

CPOR
NPOR

TG

Aciamantina

X

Agudos

X

Americana

X

Amparo

X

Andradina

X

Aparecida

üMA

x

x

X

Araçatuba

X

Araraquara

X

x

Araras

X

x

Arujá
Assis

OPR

X
X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757; nov./dez. 1991.

3625

Marinha

OMA
Atibaia

üFR

Aeronáutica

Exército

Municipio

OMA

CPOR
NPOR

TG

X

Bar-ir-i

X

Barretos

X
X
X

Batatais

Bauru

OFR

X

Avaré

Barueri

OMA

X

X

Bebedouro

X

Blrigui

X

Botucatu

X

Bragança Paulista

X

Caçapava

X

X

Cachoeira Paulista

X

X

Caieiras

X

Cajarnar

X

Campinas

X

Campos do .Iordão

X

Campo Limpo Paulista

X

Capivari

X

X
X

X

Caraguatatuba

X

Carapicuiba

X

Casa Branca

X

Catanduva

X

Cruzeiro

X

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3626

Aeronáutica

Exército

Marinha
Município

OMA

OFR

OMA

Cubatão

X

Cunha

X

Descalvado

X

CPQR

NPOR

TO

X

Dracena

X

Espírito Santo do Pinhal

X

FernandópoJis

X
X

Franca

X

Francisco Marato

X

Franco da Rocha

X

Garça

X

Guararapes

X

Guararema

X

Guaratinguetá

X

X

Guarujá

X

X

Guarulhos
Ibitinga

X

X

X

Igarapava

X

Ilhabela

X

Indaiatuba

X

Itapet.ininga

X

Itapeva

X

Itapevi

OFR

X

Dois Córregos

Ferraz de Vasconcelos

OMA

X
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Município

OMA

OFR

OMA CPOR
NPOR

Itapolis
Itaquaquecetuba

Aeronáutica

Exército

Marinha

TG

OMA

üFR

X
X

Itararé

X

Itatiba

X

!tu

X

Itupeva

X

Ituverava

X

J aboticabal

X

Jacareí

X

Jandira

X

Jaú

X

X

X

José Bonifácio

X

Jundiaí

X

Laranjal Paulista

X

Leme
Lençóis Paulista

X

X

X

X

Limeira

Lins

X

Lorena

X

Lucália

X

Mairinque

X

Mairiporã

X

X

X

Marília

Mat.âo

X

X
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Exercito

Marinha
Município

OMA
Mirandópolis

OFR

OMA

CPOR
NPOR

Aeronáutica

TO

X

Macaca

X

Mogi das Cruzes

X

Mogi-Guaçu

X

Mogi-Mirim

X

Monte Alto

X

Monte Mor

X

Nova Odessa

X

Novo Horizonte

X

Olímpia
X

X

Durinhos

X

Pacaembu

X

Paraguaçu Paulista

X
X

Pederneiras

X

Penápolis

X

Peruíbe

X

Pindamonhangaba

X

Piquete

X

Piracicaba
Pirassununga

X

X

Osvaldo Cruz

Paulínia

OFR

X

Mirassol

Osasco

OMA

X

X
X

X
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Marinha
Município

OMA

OFR

Aeronáutica

Exército

OMA crox
NPOR

Piraju

TG

X

Poá

X

Pompéia

X

Porto Feliz

X

Porto Ferreira

X

Praia Grande

X

X
X

Presidente Prudente

X

Presidente Venceslau

X

Promissão

X

Queluz

X

Ribeirão Preto

X

Rio Claro
Salesépolis

X

Salto

X

Santa Bárbara D'Oeste

X

X

X

X

X

X
X

Santa Cruz do Rio Pardo
Santa Isabel

X

Santana de Parnaíba

X

Santa Rita do Passa Quatro

X

Santo Anastácio

X
X

Santo André

São Bernardo do Campo

OFR

X

Pirajuí

Santos

OMA

X

X

X

X
X
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Marinha

Exército

Aeronáutica

Município

OMA

OFR

OMA

CPOR
NPOR

TG

OMA

São Caetano do Sul

X

São Carlos

X

X

São João da Boa Vista

X

X

São Joaquim da Barra

X

São José do Rio Pardo

X

São José do Rio Preto

X

São José dos Campos

X

São Manuel

X

São Paulo

X

São Roque

X

São Sebastião

X

São Vicente

X

Sertàozinho

X

Sorocaba

X

Sumaré

X

Suzano

Taboão da Serra

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

'I'aquar-itinga

X

Tatui

X

Taubaté

X

Tietê

X

'I'remembé

X

X

X
X

Tupã

Ubatuba

OFR

X
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Marinha

OMA

OFR

Aeronáutica

Exército

Município

OMA

Valinhos

X

Valparaíso

X

Várzea Paulista

X

Vinhedo

X

Votorantin

X

CPOR
NPOR

Votuporanga

TG

OMA

OFR

X

Características da Tributação
Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
OMA:
üFR:
.
S, ..
Comuns ao Exército e à Aeronáutica:
Comum à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica:

161

62
63
2
33
1

Sergipe
Marinha

CA

CPOR
NPOR

X

X

Barra dos Coqueiros

X

X

Boquim

X

X

Carmôpolis

X

X

Itabaiana

X

X

Itaporanga D' Ajuda

X

X

OMA
Aracaju

X

OFR

Aeronáutica

Exército

Município

TG

OMA

OFR

X

Estância

Lagarto

X

Laranjeiras

X

X

Muruim

X

X
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Características da Tributação
14

Numero de Municípios:
Exclusivos do Exército:
OFR:

3
10

S,
Comum à Marinha e ao Exército:

1

Tocantins

Marinha
Município

OMA

OFR

Aeronáutica

Exército

OMA CPOR
NPOR

TG

Araguaína

X

Miracema do Tocantins

X

Pedro Afonso

X

Porto Nacional

X

Tocantínia

X

Xambioá

OMA

aFR

X

Características da Tributação

Número de Municípios:
Exclusivos do Exército:
OMA:
bFR,

6
1

5
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ANEXO III
Municípios Tributários de Órgãos de Formação
de Oficiais da Reserva do Exército
(§ I? do art. 35 do RL8M)
Guarnição

CPOR/NPOR

Municípios Tributârios

1 ~ Região Militar

CPOR(RJ)

Belford Roxo
Duque de Caxias
Itaguai
Nilópolis
Nova Iguaçu
Rio de Janeiro
São João de Meriti

NPOR/3? BI

Itaborm
Magé
Maricá
Niterói
São Gonçalo

Petrópolis(RJ)

NPOR/32? BIMtz

Petrópolis

Vila Velha(ES)

NPOR/38?

Cariacica
Vila Velha
Vitória
Serra

São Paulo(SP)

CPORISP

São Paulo

Santos(SP)
São Vicente(SP)

NPOR/2? BC

Santos
São Vicente

Campinas(SP)

NPOR/28? BIE

Campinas

Vila Militar

Rio de Janeiro(RJ)

Niterói(RJ)
São Gonçalo(RJ)

2~

Região Militar

3? Região Militar

Porto Alegre(RS)

CPOR/PA

Porto Alegre

Caxias do Sul(RS)

NPOR/3? GAA Aé

Caxias do Sul

Pelotas(RS)

NPOR/9? BIMtz

Pelotas

NPOR/19? BIMtz

Esteio
São Leopoldo
Sapucaia do Sul

São Leopoldo(RS}

Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3634

NPOR/3? GAC Ap

Santa Maria(RS)

NPOR!7? BlB

Santa Maria

NPOR/Pq R Mnt/3

Santo Ângelo(RS)

NPOR/61? BIMtz

4~

Belo Horizonte(MG)

Itajubá(MG)

Entre Ijuís
Santo Ãngelo

Região Militar

CPOR/BH

NPOR/4? BE Cmb

Belo Horizonte
Contagem
Itajubá
Brazópolis
Cruzília
Delfim Moreira
Itanhandu
Maria da Fé
Paraisópolis
Pedralva

5? Região Militar

Ponta Grossa{PR)

NPOR/13? BIE

Ponta Grossa

Curitiba{PR)

NPOR/ZO? BIB
NPOR/5? GAC Ap
NPOR/5? Esqd C Mec
NPOR/5? eia Com Bld
NPOR/5? B LOG

Almirante Tamandaré
Colombo
Curitiba
Piraquara
Silo José dos Pinhais

Blumenau(SC)

NPOR/23? BI

Blumenau

Cascavel{PR)

NPOR/33? BIMtz

Cascavel

Florianópolis(SC}

NPOR/63? BI

Florianópolis
Palhoça
São José

6? Região Militar

Aracaju(SE)

NPOR/28? BC

Aracaju
Barra dos Coqueiros
Boquim - Carmópofis
Itabaiana
Itaporanga D'Ajuda
Laranjeiras
Maruim
Nossa Senhora do Socorro
Riachuelo
São Cristóvão
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Salvador(BA)

NPOR/19?BC

7~

Maceió(AL)

Salvador
Itaparica
Lauro de Freitas

Região Militar

NPOR/59? BIMtz

Maceió
Abreu e Lima
Cabo
Camarajibe

Recife(PE)

CPOR/Recife

Jaboatão dos Guararapee
Moreno
Olinrla
Paulista

Recife
São Lourenço da Mata

Bayeux(PB)

NPOR/16? RC Mec

Bayeux
Conde

João Pessoa(PB)

NPOR/15? BIMtz

João Pessoa
Santa Rita

Natal(RN)

NPOR/16? BlMtz

Natal

8~

Belém(PA)

Região Militar

NPOR/2? BIS
9~

Região Militar

Campo Grande(MS)

NPOR/20? RCB

Cuiabá(MT)

NPOR/44? BIMtz
lO~

Fortaleza

Ananindeua
Belém

Campo Grande
Cuiabá

Várzea Grande

Região Militar

NPORIlO? GAC

Fortaleza
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11~

Região Militar

Brasfllaj D'F}

NPOR/32? GAC

Brasília

Goiânia(GO)

NPüR/42:' BIMtz

Goiânia

Uberlândia(MG)

NPOR/36? BIMtz

Uberlândia

12~

Manaus(AM}

Região Militar

Manaus

NPORI1? BIS

ANEXO IV
IEMFDV a serem Dispensados de Convocação em 1993
(art. 13 do RLMFDV)
2~

Região Militar

Município e Cidade

Instituto de Ensino
4~

CSM - São Paulo(SP)
Farmácia
Faculdade de Farmácia Oswaldo Cruz
Faculdade de Farmácia de Bragança Paulista

Odontologia
Faculdade de Odontologia da OSEC
Faculdade de Odontologia da Zona Leste
Instituto de Odontologia Paulista
Faculdade de Odontologia de Mogi das
Cruzes
Faculdade de Odontologia da USP
5~

-

São Paulo(SP)
Bragança Paulista(SP)
São Paulo(SP)
São Paulo(SP)
São Paulo(SP)
Mogi das Cruzes(SP)
São Paulo(SP)

CSM - Ribeirão Preto(SPj

Farmácia
- Faculdade
- Faculdade
Medicina
Faculdade
Faculdade
Faculdade
Rio Preto
Odontologia
Faculdade
Faculdade
Preto
Faculdade

de Farmácia de Ribeirão Preto
de Farmácia de Araraquara

Ribeirão Preto(SP)
Araraquara(SP)

de Medicina de Catanduva
de Medicina de Ribeirão Preto
de Medicina de São José do

Catanduva(SP)
Ribeirão Preto(SP)
São José do Rio Preto(SP)

de Odontologia de Barretos
de Odontologia de Ribeirão
de Odontologia de Araraquara

Barretos(SP)
Ribeirão Preto(SP)
Araraquara(SP)
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Veterinária
- Faculdade de Medicina Veterinária de Jaboticabal
14~

-

Jaboticabal(SPl

CSM - Sorocaba(SP)
Farmácia
- Faculdade de Farmácia de Piracicaba

Piracicaha(SP)

Medicina
Faculdade de Medicina de J undiai
Faculdade de Medicina da PUC

Jundiaí(SP)
Campinas(SP)

Campinas
Faculdade de Medicina de Bragança Pau-

Bragança Paulista(SP)

lista
Odontologia
Faculdade de Odontologia da PUC
Campinas

Campinas(SP)

Faculdade de Odontologia de Bragança
Paulista
Faculdade de Odontologia de Piracicaba

Bragança Paulista(SP)
Piracicaha(SP)

Veterinária
Faculdade de Veterinária do Espírito Santo do Pinhal
Faculdade de Veterinária de São João da
Boa Vista

Espírito Santo do Pinhal(SP)
São João da Boa Vista(SP)

3? Região Militar

8? CSM - Porto Alegre(RS)
Veterinária
- Faculdade de Veterinária da UFPEL

-

Pelotas(SP)

9? CSM - Santa Maria(RS)
Veterinária
Faculdade de Veterinária da UFSM

Santa Mar.ia(RS)

4? Região Militar
11~

12~

CSM - Belo Horizonte(MG)
Farmácia
- Faculdade de Farmácia e Bioquímica de
Ouro Preto

Ouro Preto(MG)

Medicina
- Faculdade de Medicina do Norte de Minas

Montes Claros(MG)

Odontologia
- Faculdade de Odontologia de Itaúna
- Faculdade de Odontologia de Diamantina

ltaúna(MG)
Diamantina(MG)

Veterinária
- Universidade Federal de Viçosa

Viçosa(MG)

CSM - Juiz de Fora(MG)
Medicina
- Faculdade de Medicina de Barbacena

-

Barbacena(MG)
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Odontologia
Faculdade de Odontologia de Governador
Valadares
13~

-

Governador Valadares(MG)

-

Alfenas(MG)

CSM - Três Corações(MG)

Farmácia e Odontologia
- Escola de Farmácia e Odontologia de AIfenas
Odontologia
Instituto Superior de Ciências. Artes e
Humanidade de Lavras
5~
15~

Região Militar

CSM - CurttibafPft]
Farmácia
Curso de Farmácia-Bioquímica da Universidade Estadual de Maringá
Curso de Farmácia da Fundação Universitária Estadual de Londrina
Curso de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa
Veterinária
Curso de Medicina-Veterinária da Fundação Universitária Estadual de Londrina

16~

Maringá(PR)
Londrina(PR)
Ponta Grossa{PR)

-

CSM - Florianópolis(SC)
Veterinária
Curso de Medicina-Veterinária de Lages
7~

Londrina(PR)

Lages(SC)

Região Militar

21? CSM - Recife(PE)
- Odontologia
- Faculdade de Odontologia de Caruaru
23~

Lavras(MG)

CSM - João Pessoa(PB)
Farmácia
- Faculdade de Farmácia da UFPB
Veterinária
Centro de Ciências Agrárias da UFPB
(Curso de Veterinária)

-

Caruaru(PE)

-

João Pessoa(PB)

-

João Pessoa(pB)
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ANEXO V
Resumo Estatístico Geral
Tributação de Municípios
Exclusivos

OFR

OMA

Marinha

3

Exercito

567

Aeronáutica

S

Total
3

194

47

808
6

6

COmuns

Marinha e Exercito

Total

17

Marinha e Aeronáutica

2

Exército e Aeronáutica

118

Marinha, Exército e Aeronáutica

20

Total Geral

974

Municípios Existentes (*)

4.463

Municípios não Tributários

3.489

(*) Fonte: Secretaria de Planejamento e Coordenação (TeU)

(Dados oficiais de

Abreviaturas
CAM

CATRE
CFR

cm

CI
COMAR
COMGEP.

CPOR
CPPM

CR
CS.
CSE
CSM.

DGPM

l~ .11.1991)

ANEXO VI
Certificado de Alistamento Militar
Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens

Centro de Formação de Reservistas
Certificado de Dispensa de Incorporação
Certificado de Isenção
Comando Aéreo Regional
Comando Geral do Pessoal
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
Código de Processo Penal Militar
Certificado de Reservista
Comissão de Seleção
Comissão de Seleção Especial
Circunscrição de Serviço Militar
Diretoria Geral de Pessoal da Marinha
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DIRAP
DPMM

DN
D8M
EA8
EFOMM

EXAR
FAM
ICC
IE ..
IEMFDV

IGCCFA.
IGISC
IGSME

IME
ITA
JAAer
J8M

LMFDV
LSM ....
MFDV
MNT

MT
NFR -

.
AMRJ

NFR - ETFQ 2? G.
NFRCFET - RJ
NFR - ETRR

NPOR
OA
OFR
OM
OMA
OSM.
PAD

PR
PRC
RLMFDV
RLSM

RM
8
SERMOB

SMOB ..

Diretoria de Administração de Pessoal
Diretoria do Pessoal Militar da Marinha
Distrito Naval
Diretoria do Serviço Militar (Exército) ou Divisao do Serviço Militar (Aeronáutica)
Estágio de Adaptação e Serviço
Escola de Formação de Oficiais para a Marinha Mercante
Exercido de Apresentação da Reserva
Ficha de Alistamento Militar
Instruções Complementares de Convocação
Instituto de Ensino
Instituto de Ensino destinado à formação de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários
Instruções Gerais para a Coordenação da Conscrição nas Forças
Armadas
Instruções Gerais para a Inspeção de Saúde de Conscritos
Instruções Gerais sobre o Serviço Militar de Brasileiros no Exterior
Instituto Militar de Engenharia
Instituto Tecnológico da Aeronáutica
Junta de Alistamento da Aeronáutica
Junta de Serviço Militar
Lei de Prestação do Serviço Militar pelos estudantes, de Medicina,
Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Dentistas,
Farmacêuticos e Veterinários
Lei do Serviço Militar
Médico, Farmacêutico, Dentista e Veterinário
Município Não Tributário
Município Tributário
Núcleo de Formação de Reservistas do Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro
Núcleo de Formação de Reservistas da Escola Técnica Federal de
Química do 2? Grau
Núcleo de Formação de Reservistas do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro
Núcleo de Formação de Reservistas da Escola Técnica - «Resende
Hammel»
Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva
Órgão Alistador
Orgão de Formação de Reserva
Organização Militar
Organização Militar da Ativa
Orgão de Serviço Militar
Processamento Automático de Dados
Ponto de Reunião de Convocados
Plano Regional de Convocação
Regulamento da Lei de Prestação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos
Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários
Regulamento da Lei do Serviço Militar
Região Militar
Organização Militar da Ativa e Orgão de Formação de Reserva, simultaneamente
Serviço Regional de Recrutamento e Mobilização
Seção Mobilizadora
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SRD
SSMR

Serviço de Recrutamento Distrital
Seção de Serviço Militar Regional
Tiro-de-Guerra
Trabalho Interforças

TG
TIF.

ANEXO VII
Modelo do Novo Certificado de Isenção do Exército
Anverso, verso e Interior

MINISTERIO DO EXERCITO
......... ? RM

(órgão expedidor)

CERTIFICADO DE ISENÇÃO
N."

RA

C

CSM

NOME -

Anverso

SERIE "A"
(
/

_

Data da expedição

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- )

(Assinatura do Isento}

l"lLIACÃO - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' "
PAI:
MÃE:

DATA NASC., NATURALIDADE

I"oi Isento do Serviço Militar em

.!..

...... .!

Verso

(data)
por.

(motivo)
(motivo)

COMANDANTE OU CHEFE
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ANEXO VII
Modelo do novo Certificado de Isenção do Exército
Anverso, verso e Interior

Interior

".C3"'-c
i:i
c,

i:i

ISENTO
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ANEXO VIII
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DECRETO N? 364, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Altera alíquotas do Imposto sobre PrOdutos Industrializados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 4?, inciso I, do Decreto-Lei n? 1.199, de
27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. I? Ficam alteradas para os percentuais constantes do
Anexo I as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativas aos produtos nele relacionados, de acordo
com sua classificação na Tabela de Incidência aprovada pelo
Decreto n:' 97.410 111, de 23 de dezembro de 1988.

Art. 2? Ficam alteradas para os percentuais constantes do
Anexo II as aliquotas do IPI relativas aos produtos nele relacionados, classificados nos destaques (<<ex») dos correspondentes códigos da Tabela mencionada no artigo precedente, indicados no referido anexo.
Art. 3? E suprimida a Nota Complementar NC(93-1) ao
Capítulo 93 da tabela a que se refere o art. I?
Art. 4?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Merctlio Marques Moreira

(l)

Coleção das Leis. Brasília, (8);735, out./dez. 1988.
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Anexo I ao Decreto n:' 364, de 16 de dezembro
de 1991
Alíquota

. Código NBM/8H

(%)

10

9306.10.0000
9306.21.0000
9306.30.0000

20
20

Anexo II ao Decreto n:' 364, de 16 de dezembro
de 1991
Código

NBM/SH

Aliquota

Mercadoria

9306.29.0000

Outros
"ex" - Partes de cartuchos

9306.30.0000

Outros cartuchos e suas partes

(%1

"ex" - Cartuchos sem projétil ou carga de chumbo, para usos técnicos. e suas partes

20

10

DECRETO N? 365, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre o registro dos reinvestimentos de lucros decorrentes de investimentos de capitais estrangeiros, efetuados
na forma da Lei n.o 4.131, de 3 de setembro
de 1962.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n? 4.131, de 3 de setembro de
1962, alterada pela Lei n? 4.390, de 29 de agosto de 1964.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? O registro dos reinvestimentos de lucros decorrentes de investimentos de capitais estrangeiros, efetuados na forma da Lei n? 4.131, de 3 de setembro de 1962, será levado a efeito simultaneamente em moeda nacional e na moeda do país para
o qual poderiam ter sido remetidos 08 rendimentos, observado o
disposto no artigo seguinte.
§ I? O valor do registro em moeda estrangeira será calculado mediante aplicação da taxa cambial média verificada na
data do aumento de capital.
§ 2? Caberá ao Banco Central do Brasil apurar a taxa
cambial média a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 2? As disposições deste decreto são aplicáveis nos Iueras reinvestidos mediante utilização em aumento de capital, a
partir de I? de janeiro de 1992.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
DECRETO N? 366, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a transferência de bens,
haveres e contencioso judicial do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A.
(ENGC), em liquidação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n? 8.029, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica o Banco Nacional de Crédito Cooperativo
S.A. (BNCC), em liquidação, autorizado a transferir à União,
mediante dação em pagamento:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I):3237-3757, nov.l dez. 1991.
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I - por intermédio da Secretaria da Fazenda Nacional do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, os seus direitos, inclusive créditos a receber, participações societárias em
geral e bens imóveis que não seja de interesse público a sua
alienação;
II - por intermédio da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República (SAF/PRj, os seus bens móveis, quando não for conveniente a sua alienação em razão de
interesse do serviço público.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, o liquidante encaminhará, à Secretaria da Fazenda Nacional, quadro demonstrativo dos direitos, inclusive créditos vencidos e
vincendos a qualquer título, acompanhado de:
a) originais dos instrumentos contratuais e outros doeumentos comprobatórios;
bl declaração expressa reconhecendo a exatidão dos montantes dos direitos, .inclusive crédito a receber, acompanhados
de manifestação do Conselho Fiscal e da Auditoria Interna ou,
na ausência desta, da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, reconhecendo a
exatidão dos demonstrativos apresentados;
c) instrumentos legais que comprovem as participações societárias em geral.
Art. 2? Fica, ainda, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC), em liquidação, autorizado a transferir à união:
I - por intermédio da Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, os seus acervos documentais administrativo, contábil e financeiro, referentes aos três últimos exercícios fiscais;
II - por intermédio da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República (SAF/PR), o acervo documental relativo a pessoal;
III - por intermédio do Ministério da Justiça, os seus
acervos documentais administrativo, contábil e financeiro, com
exceção aos três últimos exercícios fiscais.
Art. 3? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará a formalização dos instrumentos necessários para as
transferências de que trata o presente decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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Art. 4? Declarada, por Assembléia Geral Extraordinária
de Acionistas, a extinção do Banco Nacional de Crédito Cooperativo B.A. (BNCC), em liquidação, a União, representada pela
Procuradoria-Geral da República, o sucederá nas ações judiciais
em que for parte, sub-rogando-se nos direitos e respondendo pelas obrigações porventura advenientes de sentença judicial.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação:
Brasília, 17 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Merques Moreira
DECRETO N? 367, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a transferência de direitos, créditos a receber a qualquer título e
participações societárias do instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), em extinção.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n? 8.029, de 12 de
abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), em
extinção, autorizado a transferir à União, por intermédio do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, os seus direitos, inclusive créditos a receber a qualquer título e participações societárias em geral.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, o
inventariante encaminhará, à Secretaria da Fazenda Nacional,
quadro demonstrativo de seus direitos, inclusive créditos a receber, vencidos e vincendos, assim como das participações sicietárias, em geral, acompanhados de:
a) 'originais dos instrumentos contratuais e outros -doeu·
mentos comprobatórios de tais direitos, inclusive crédito a receber;
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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b) declaração expressa reconhecendo a exatidão dos montantes dos direitos, inclusive créditos a receber, como manifestação da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República;
c) instrumentos legais que comprovem as participações societárias em geral.
Art. 2? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará a formalização dos instrumentos necessários para as
transferências de que trata o presente decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Mercilio Marques Moreira
DECRETO N? 368, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a administração dos assuntos relativos aos servidores do extinto
Território Federal de Fernando de Noronha.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Os assuntos relativos à situação funcional dos servidores dos Quadros e Tabelas do extinto Território Federal de
Fernando de Noronha, inclusive inativos e pensionistas, serão
administrados pela Secretaria da Administração Federal da
Presidência da República.
Art. 2? Este decreto entra em vigor a partir de I? de janeiro de 1992.
Brasília, 19 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
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DECRETO N? 369, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991
Aprova o Estatuto da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, inciso lI, da Lei n:' 8.029, de
12 de abril de 1990, renumerado pela Lei n? 8.154, de 28 de dezembro de 1990, nas Leis n?s 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e
8.174, de 30 de janeiro de 1991, e no Decreto n? 202, de 26 de
agosto de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovado o anexo Estatuto da Companhia
N acionaI de Abastecimento (Conab).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3? Revoga-se o Decreto n? 99.944 111, de 26 de dezembro de 1990.
Brasília, 19 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio Cabrera
ANEXO
ESTATUTO DA COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO (Conab)
CAPITULO I
Da Denominação e da Natureza Jurídica
Art. I? A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
empresa pública, dotada de personalidade juridica de direito
privado, constituída mediante fusão das empresas Companhia
Brasileira de Alimentos (Cobal) , Companhia Brasileira de Ar(1)

Coleção das' Leis. Brasília, 182(6. t.ll:4242, nov./dez. 1990.
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mazenamento (Cibrazem] e Companhia de Financiamento da
Produção (CFP), vincula-se ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 2? A Conab reger-se-á pela Lei n? 8.029121, de 12 de
abril de 1990, e Leis n?s 8.171 131, de 17 de janeiro de 1991, e
8.174141, de 30 de janeiro de 1991, pelo Decreto n? 2021 51, de 26 de
agosto de 1991, pelo presente estatuto, e, subsidiariamente, pelas normas de direito aplicáveis.
CAPÍTULO II
Da Sede, do Foro e da Duração
Art. 3? A Conab tem sede e foro em Brasília (DF), e atuação em todo o território nacional, podendo ínstalar. manter e
extinguir órgãos, unidades de operação e escritórios de representação.
Art. 4? O prazo de duração da Conab é indeterminado.
CAPÍTULO III
Do Objeto Social
Art. 5? A Conab tem por finalidade executar a política
agrícola no 'segmento do abastecimento alimentar e a Política de
garantia de preços mínimos, fornecer subsídios ao Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária na formulação e acompanhamento das referidas políticas, bem assim na fixação dos volumes
mínimos dos estoques reguladores e estratégicos.
Art. 6? A Conab tem por obejtivos básicos:
I - garantir ao pequeno e médio produtor os preços
mínimos e a armazenagem para guarda e conservação de seus
produtos;
11 - suprir carências alimentares em áreas desassistidas
ou não suficientemente atendidas pela iniciativa privada;
(2) Coleção das Leis. Brasília, 182(2, t.l):762, mar./abr. 1990.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):51, jan.zfev. 1991.

(4) Ibidem, pág. 78.
(5) Coleção das Leis. Brasília. 184(4):1851, jul./ago. 1991.
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IH - fomentar o consumo dos produtos básicos e necessários à dieta alimentar das populações carentes;
IV - formar estoques reguladores e estratégicos, objetivando absorver excedentes e corrigir desequilíbrios decorrentes
de manobras especulativas;
V - participar da formulação da politica agricola;
VI - fomentar, por meio de intercâmbio com universidades, centros de pesquisas e organismos internacionais, a formação e aperfeiçoamento de pessoal especializado em atividades
relativas ao setor de abastecimento.
§ 1~ Na execução da Politica de Garantia de Preços Minimos, de que trata o Decreto-Lei n? 79 161, de 19 de dezembro de
1966, a Conab observará as disposições da Lei Agrícola.
§ 2~ A Conab poderá prestar, mediante remuneração,
apoio técnico e administrativo ao Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária e a outros órgãos e entidades públicos, na execução das ações decorrentes dos mandamentos da Léi Agrícola
e do preceito constitucional de organizar o abastecimento alimentar.

Art. 7? Para a consecução de seus objetivos, a Conab poderá:
I
comprar, vender, permutar, estocar e promover o
transporte de gêneros alimentícios e produtos básicos de consumo, agindo como elemento regulador do mercado, bem como ímportar e exportar produtos que atendam aos objetivos da Política Agrícola, conforme instruções do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária;
11 - atuar, supletivamente, como companhia de armazéns gerais, podendo operar rede de armazéns, silos e frigoríficos;
UI - participar dos Programas Sociais do Governo Federal que guardem conformidade com suas competências;
IV - servir, supletivamente, a populações não suficientemente atendidas pelo setor privado;

(6) Coleção das Leis. Brasília, (7):189, out.ldez. 1966.
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v ~ apoiar a produção agropecuaria e a circulação de
gêneros alimentícios e atender as necessidades de abastecimento alimentar da população;
VI - localizar e manter os estoques estratégicos e reguladores de produtos e gêneros alimentícios básicos;
VII - firmar convênios, acordos e contratos, inclusive 'de
financiamento, com entidades de direito público ou privado;
VIII - efetuar operações financeiras com estabelecimentos
de crédito, inclusive mediante garantia do Tesouro Nacional,
observada a legislação em vigor;
IX - emitir recibo de mercadoria, conhecimento de depósito, warrant e quaisquer outros documentos representativos
das mercadorias depositadas em seus armazéns, observada a legislação específica;
X - aceitar, emitir e endossar títulos;
XI - receber garantias de cauções, fiança, aval, penhor e
hipoteca;
XII - aceitar e dar destinação a doações, de acordo com
os objetivos da Companhia.
Art. 8? A Conab exercerá suas atividades fins apoiada em
mecanismos de intervenção no mercado, na forma da legislação
específica e em especial os Decretos-Leis nvs 79, 'de 1966, e
2.300 171, de 21 de novembro de 1986, o art. 35 da Lei n? 8.171, de
1991, o art. 3? da Lei n? 8.174, de 1991 e o art. 36 da Lei n?
8.177 181, de I? de março de 1991, bem assim em operações voltadas ao abastecimento agropecuário, segundo os 'princípios .enunciados no art. 173 da Constituição e legislação afim aplicável.
CAPÍTULO IV
Do Capital Social e das Ações
Art. 9? O capital social da Conab é de Cr$1.859.907.585,00
(um bilhão, oitocentos e cinqüenta e nove milhões, novecentos e
sete mil, quinhentos e oitenta e cinco cruzeiros), dividido 'em
1.859,907 (um milhão, oitocentos e cinqüenta e nove mil, nove(7) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out./dez. 1986.
(8) Coteçeo das Leis. Brasília, 183(2):515, mar./abr. 1991.
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centos e sete) ações ordinárias escriturais e sem valor nominal,
integralmente subscritas pela União Federal.
§ 1? O capital da Conab poderá ser aumentado, mediante
ato do Poder Executivo, pela capitalização de lucros, reservas e
outros recursos que a União destinar a esse fim e, por deliberação do Conselho de Administração, para correção da expressão
monetária do seu valor. por meio da incorporação da reserva
correspondente.
§ 2? A totalidade das ações que compõem o capital da
Conab é de propriedade da União.

CAPÍTULO V
Dos Recursos Financeiros

Art. 10. Constituem recursos financeiros destinados ao
cumprimento dos objetivos da Conab:
I - os consignados no Orçamento da União;
II - os de aplicação obrigatória pelos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, conforme legislação aplicável;
lU - os recursos derivados de operações de crédito, inclusive os provenientes de empréstimos e financiamentos de origem interna ou externa;
IV - os recursos próprios, aplicados voluntariamente na
Política de Garantia de Preços Mínimos, pelos integrantes do
Sistema Nacional de Crédito Rural;
V - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 11. Constituem recursos financeiros destinados à administração da Conab:
I - remuneração pela prestação de serviços à União
Federal e a órgãos e entidades públicas e privados, internos ou
externos, mediante convênios, acordos, ajustes ou contratos;
II - receita decorrente da prestação de serviços e da comercialização compatíveis com a finalidade e os objetivos da
companhia;
III
dotações consignadas no Orçamento da União;
IV - créditos de qualquer natureza, abertos em seu favor;
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v - os de capital, inclusive resultantes da conversão,
em espécie, de bens e direitos;
VI - renda de bens patrimoniais;
VII - os derivados de operações de crédito, inclusive provenientes de empréstimos e financiamentos de origem interna
ou externa, observadas as disposições legais específicas;
VIII
doações feitas à companhia;
IX - quaisquer outras rendas.
CAPÍTULO VI
Da Organização e da Administração
Seção I
Da Composição Organizacional
Art. 12. A estrutura básica da Conab se compõe de:
I
Conselho de Administração;
II ~ Conselho Fiscal;
III ~ Diretoria Executiva.
§ I? O detalhamento da estrutura básica da Conab e as
atribuições de seus titulares serão estabelecidos Regimento Interno.
§ 2? Integrará a estrutura da Conab unidade de auditoria
interna, subordinada diretamente ao Conselho de Administração.
Seção II
Dos Órgãos de Administração
Art. 13. A administração da Conab é exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.
§ I? O Conselho 'de Administração, órgão de deliberação
colegiada, exerce a administração superior da companhia.
§ 2? A Diretoria Executiva, órgão de administração geral,
promove a execução das atividades da companhia, observadas
as disposições deste estatuto e as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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Seção III
Do Conselho de Administração
Art. 14.

O Conselho de Administração tem a seguinte

composição:

I - representante do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, que o presidirá;
II - Presidente da Conab, que substituirá o Presidente
do Conselho em seus impedimentos;
III - representante do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, indicado pelo respectivo Ministro;
IV - três membros de livre escolha do Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, dentre brasileiros de reconhecida capacidade técnica, sendo um deles membro titular do Conselho
Nacionai de Política Agrícola.
Parágrafo único. Os membros do Conselho de Administração constantes dos incisos I, III e IV serão designados mediante
ato do Ministro da Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 15. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, quando convocado
pelo Presidente ou por maioria de seus membros.
§ I? As deliberações do Conselho, sempre com a presença
do Presidente ou de seu substituto, serão tomadas por maioria
de votos dos membros presentes.
§ 2?

Cabe ao Presidente os votos ordinário e de qualidade.

Art. 16. Compete ao Conselho de Administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios e as prioridades da companhia, acompanhando sua execução;
II - aprovar o plano plurianual, o orçamento anual e a
programação operacional da Conab, a serem submetidos ao Ministro da Agricultura e Reforma Agrária;
III - fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva;
IV - deliberar, após pronunciamento do Conselho Fiscal, sobre a prestação anual de contas da Conab, e manifestarse sobre o relatório trimestral da Diretoria Executiva;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.vdez. 1991.

3657

v - aprovar os balanços patrimoniais e as demais demonstrações financeiras, e autorizar a criação de reservas de .lucros, pronunciando-se sobre a incorporação dos resultados operacionais ao capital da Canab, para efeito de aumento do referido capital, na forma do § I? do art. 9? deste estatuto;
VI - deliberar sobre propostas de aumento de capital
em geral, bem como sobre a correção da expressão monetária do
seu valor, mediante capitalização da reserva resultante da correção monetária do capital realizado;
VII - autorizar a aquisição, a doação, a oneração e alienação de bens imóveis, quando se referirem a valores superiores a cinco por cento do capital social da Conab;
VIII - aprovar o Regimento Interno da Conab e promover a criação, extinção ou fusão de quaisquer órgãos, unidades
de operação e escritórios de representação, observadas as disposições legais e estatutárias;
IX - submeter ao Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária os Regulamentos de Licitação e de Pessoal, bem como o
Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos e Salários da Conab;
X - aprovar normas gerais para celebração de convênios, contratos, acordos e ajustes, estabelecendo alçada para decisão, de conformidade com a legislação em vigor;
XI
aprovar a indicação do titular da Auditoria Interna;
XII
conceder licença a membro da Diretoria Executiva;
XIII
convocar, pela maioria de seus membros, reunião
do Conselho Fiscal, para esclarecimentos;
XIV - contratar e destituir auditores independentes, a
seu critério;
XV - apreciar proposta de reformulação do estatuto;
XVI - deliberar sobre quaisquer assuntos técnicos que
lhe forem submetidos;
XVII - aprovar as normas de funcionamento do conselho;
XVIII - executar outras atividades que lhe sejam cometidas por lei, por este estatuto ou pelo Ministro da Agricultura e
Reforma Agrária;
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XIX -

deliberar sobre os casos omissos neste estatuto.

Parágrafo único. O Conselho de Administração deliberará
sobre propostas que lhe forem submetidas pela Diretoria Executiva, por intermédio de seu Presidente.
Seção IV
Da Diretoria Executiva

Art. 17.

A Diretoria Executiva constituir-se-á de Presiden-

te e cinco Diretores, assim titulados:

I
Diretor de Planejamento;
U
Diretor de Operações;
UI
Diretor de Abastecimento;
IV
Diretor de Finanças;
V
Diretor de Administração.
§ I? O Presidente da Conab será nomeado pelo Presidente
da República, e os Diretores pelo Ministro da Agricultura e Reforma Agrária.
§ 2? Aplicam-se aos integrantes da Diretoria os direitos e
vantagens atribuídos ao pessoal da Conab, na forma da legislação pertinente.
Subseção Úníca
Da Competência Colegiada
Art. 18. Compete à Diretoria Executiva, respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração:
I - expedir normas operacionais e administrativas necessárias ao adequado funcionamento da Conab:
II - cumprir e fazer cumprir, no âmbito das suas atribuições, este estatuto, as deliberações do Conselho de Administração, o Regimento Interno e as normas da Companhia, bem
assim as recomendações do Conselho Fiscal;
UI - elaborar o Regimento Interno da Conab, submetendo-o ao Conselho de Administração, e propor, quando for o caso, sua alteração, e a criação ou extinção de órgãos, unidades e
escritórios;
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IV - autorizar a celebração de convemos, acordos, ajustes ou contratos, mediante aprovação de seus termos, dando
ciência ao Conselho de Administração;
V - promover a elaboração, em cada exercício, do balanço patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercicio,
da Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, das notas
explicativas e da proposta de destinação dos resultados, bem
como dos Relatórios Trimestrais a serem submetidos à aprovação do Conselho Fiscal e à deliberação do Conselho de Administração;
VI - proporcionar ao Conselho de Administração, por
intermédio do Presidente, as informações e os meios necessários
ao eficiente desempenho de suas atribuições;
VII - aprovar valores e autorizar a aquisição, o arrendamento e a alienação de bens móveis e imóveis, objeto de sua atividade programática, observado o disposto no inciso VII do art.
16, nos demais casos;
VIII - autorizar férias de qualquer de seus membros, exceto do Presidente;
IX - aceitar fiança, aval e outras formas de garantia nas
transações comerciais;
X - propor alterações estatutárias;
XI - fazer publicar no Diário Oficial da União, depois
de aprovados pelo Conselho de Administração ou pelo Ministro
da Agricultura e Reforma Agrária, os atos previstos neste estatuto, bem assim as suas decisões que requeiram publicação oficial;
XII - definir competência de diretores e empregados para:
a) praticar atos que constituam ou alterem obrigações da
Companhia, bem como aqueles que desoneram terceiros para
com ela;
b) autorizar o pagamento de multas imputadas à companhia, bem como indagar as causas e estabelecer as medidas administrativas que se fizerem necessárias;
c) aprovar aquisições de materiais;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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XIII - aprovar e submeter ao Ministro da Agricultura e
Reforma Agrária a programação de viagens dos administradores e empregados da Conab ao exterior;
XIV - apreciar e submeter ao Conselho de Administração
as matérias de competência daquele colegiado;
XV - aprovar as suas normas de funcionamento.
Art. 19. A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente,
quando convocada pelo Presidente.
Seção V

Do Presidente e dos Diretores
Art. 20.

São atribuições do Presidente da Conab:

I - dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas
e administrativas da Conab;
II - cumprir e fazer cumprir este estatuto; o Regimento
Interno e as normas oriundas do Conselho de Administração e
da Diretoria Executiva;
IH - representar a companhia, em juízo ou fora dele. podendo delegar essa atribuição, em casos específicos, e, em nome
da companhia, constituir mandatário ou procurador;
IV
convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
V
assinar, com o Diretor da área competente, convênios, acordos, ajustes ou contratos e outros documentos;
VI - encaminhar e submeter aos órgãos competentes os
relatórios, documentos e informações que devam ser apresentados, para efeito de acompanhamento das atividades da Conab,
ou que dependam de suas decisões;
VII - designar o Diretor que o substituirá em suas ausências e impedimentos eventuais;
VIII ~ encaminhar ao Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária, dentro dos prazos legais, a prestação de contas do
exercício findo, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e
da deliberação do Conselho de Administração;
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt.
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IX ~ baixar os atos que consubstanciam as resoluções
da Diretoria Executiva ou delas decorram;
X - admitir, promover, designar, licenciar, transferir,
remover, punir e dispensar empregados;
XI - delegar competências aos diretores ou dirigentes de

unidades.
Art. 21. O Regimento Interno assinalará quais dirigentes,
juntamente com o Presidente da Conab, poderão emitir, assinar
e endossar cheques, ordens de pagamentos, títulos de crédito e
ações da companhia.
Parágrafo único. No caso de impedimentos eventuais dos
dirigentes o Presidente poderá delegar estas atribuições a outros ocupantes de cargos e funções de confiança.
Art. 22. As atribuições dos Diretores da Conab serão estabelecidas no Regimento Interno.
Seção VI
Do Conselho Fiscal
Art. 23.

O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da com-

panhia, funcionará em caráter permanente.

Art. 24. O Conselho Fiscal constituir-se-á de três membros efetivos e respectivos suplentes, designados pelo Ministro
da Agricultura e Reforma Agrária, com mandato de um ano, admitida a recondução.
Parágrafo único. O Conselho Fiscal terá um representante
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e dois representantes do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
sendo um deles obrigatoriamente da Secretaria de Controle Interno.
Art. 25. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar os atos de gestão dos administradores da
companhia e verificar o cumprimento dos respectivos deveres
legais e estatutários;
II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares
que julgar necessárias ou úteis à deliberação do Conselho de
Administração;
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III - opinar sobre as propostas da Diretoria Executiva,
a serem submetidas ao Conselho de Administração, relativas à
modificação do capital social, emissão de debêntures, planos de
investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação. incorporação, fusão ou cisão;
IV - denunciar aos órgãos da administração, recorrendo,
se for o caso, ao Ministro.da Agricultura e Reforma Agrária. 08
erros, fraudes ou crimes que constatar no exercício de suas
atribuições, praticados contra o patrimônio da Conab, para que
sejam adotadas as providências necessárias à proteção dos interesses da companhia;
V - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e
demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente
pela companhia, emitindo parecer conclusivo;
VI - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
VII - examinar e emitir parecer sobre alienação ou oneração de bens imóveis patrimoniais da Conab;
VIII - aprovar as normas de funcionamentos do conselho.
Parágrafo único. O Conselho Fiscal reunir-se-á pelo menos
unia vez a cada trimestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo Conselho de Administração ou por deliberação da
maioria de seus membros.
CAPITULO VII
Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras
Art. 26. u
.:rcíc:i.o soe-<I corresponderé ~o ano civil.
Art. 27. Para todos os efeitos legais,
.•ab levantará
seu balanço patrimonial e fará as demonstrações dos lucros ou
prejuízos acumulados, do resultado do exercício e das origens e
aplicações dos recursos em 31 de dezembro de cada ano.
Art. 28. Do resultado apurado no exercício social serão,
após formação da reserva legal, feitas as seguintes provisões,
cujos montantes o Conselho de Administração fixará, obedecidos os limites da legislação específica:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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I
11

IH
IV

provisão para riscos eventuais;
provisão para encargos e despesas a efetuar;
provisão para incentivo às atividades agropecuárias;

Fundo para Depreciação do Ativo.

Parágrafo único. Observado o disposto neste artigo, o remanescente do resultado será recolhido ao Tesouro Nacional,
até trinta dias após a data em que forem aprovadas, pelo Conselho de Administração, as demonstrações financeiras do
exercício social.

Art. 29. A prestação de contas da companhia, submetida
ao Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, após seu pronunciamento, será encaminhada ao Tribunal de Contas da
União, na forma da legislação pertinente.
CAPÍTULO VIII
Do Pessoal
Art. 30. Aplica-se ao pessoal da Conab o regime jurídico
estabelecido pela legislação trabalhista.
§ I? O ingresso de pessoal far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas
específicas da companhia.
§ 2? O quadro de pessoal da Conab é formado por empregados oriundos da Co bal, da Cibrazem e da CFP e os admitidos
na forma deste artigo, devendo ser o seu quantitativo ajustado e
limitado ao estritamente necessário ao desempenho das atividades da companhia.
§ 3? O cargo de titular de unidade organizacional da Conab é privativo de empregado integrante do Quadro de Pessoal
da Companhia, excetuando-se os das unidades de assessoramento de Diretor e de subordinação direta ao Presidente.
§ 4? Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, ao assumirem e concluírem a gestão de cargos ou funções de confiança, apresentarão
declaração de bens.
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CAPiTULO IX
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 31. Compete aos Conselhos Fiscal e de Administração da Conab examinar e, respectivamente, emitir pareceres e
aprovar os balanços e demais demonstrações financeiras das fusionadas CFP, referentes a 1989 e 1990, e Cobal e Cibrazem, referentes a 1990.
Art. 32. Não poderão participar da Administração da Conabo
I ~ os impedidos por lei;
II - os que causaram prejuízos à Conab ou o tenham causado às empresas sucedidas;
111 ~ os administradores de empresas' em mora com a Conabo
Art. 33. Até que sejam homologadas e publicadas normas
próprias da Conab, deverão ser obedecidas as normas em vigor
à data da fusão da Cobal e da Cibrazem, bem como da CFP,
mediante escolha e aprovação da Diretoria Executiva.
DECRETO N? 370, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a extinção da Fundação
das Pioneiras Sociais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 2? da lei n? 8.246, de 22 de outubro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica extinta a Fundação das Pioneiras Sociais,
criada pela Lei n:' 7.736(1), de 22 de março de 1960.
Art. 2? O liquidante da Fundação das Pioneiras Sociais,
indicado pelo Secretário da Administração Federal e escolhido
(1) Coleção das Leis. Brasília, 0):11, jan./mar. 1960.
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dentre servidores estáveis da Administração Pública Federal,
será designado pelo Presidente da República.
§ 1~ O liquidante será auxiliado por servidores por ele indicados e designados por ato do Secretário da Administração
Federal.
§ 2? Em todos os atos ou operações, o liquidante utilizara
o nome da Fundação das Pioneiras Sociais, seguido da expressão em extinção.
Art. 3~ Compete ao liquidante:
I - arrecadar, mediante termo próprio, os livros e documentos da entidade;
11 - levantar 08 contratos e convênios firmados pela
Fundação, para submetê-los ao Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais, que se manifestará quanto à
rescisão Ou aditamento daqueles que entender necessários ao
desempenho de suas atividades;
III - efetuar o inventário dos bens móveis, confrontando-o com 08 registros pertinentes da fundação, para encaminhamento ao Secretário da Administração Federal, para os fins previstos em lei;
IV - efetuar o arrolamento dos bens imóveis e
encaminhá-los ao Departamento de Patrimônio da União para
os registros competentes, pelo Ministério da Saúde;
V - exercer a administração dos recursos humanos para os fins do disposto no art. 4~ da Lei n? 8.246,121 de 22.de outubro de 1991;
VI - articular-se com os órgãos da Administração Federal quando necessário ao andamento dos serviços;
VII - apresentar à Secretaria da Administração Federal
relatórios mensais das atividades;
VIII - representar ativa e passivamente a entidade em extinção, em juízo ou fora dele.
Art. 4~ Concluído o processo de extinção da Fundação das
Pioneiras Sociais, será encaminhada à Procuradoria Geral da

(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(5):2224, set./out.1991.
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República relação das ações judiciais em curso para as providências de sua competência.
Art. 5? O prazo para conclusão do processo de extinção da

Fundação das Pioneiras Sociais expirará em 30 de junho de
1992.
Parágrafo UnlCO. O liquidante apresentará relatório circunstanciado do processo de extinção às Secretarias da Administração Federal e de Controle Interno da Presidência da República.
Art. 6? Os bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio da Fundação das Pioneiras Sociais ficarão sob a administração provisória do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais. enquanto se processa a extinção daquela entidade.
Parágrafo UnlCO. Concluído o processo de extinção, os
bens de que trata este artigo serão entregues à administração
definitiva do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, nos termos do § I? do art. 2? da Lei n? 8.246/91, por
instrumento próprio.
Art. 7? O Ministério da Saúde e a Secretaria da Administração Federal adotarão as medidas necessárias para a redistribuição e transferência dos servidores da Fundação das Pioneiras Sociais, na forma estabelecida no art. 4? da Lei n? 8.246/91.
Art. 8? Durante o exercício de 1992, serão deduzidos dos
créditos orçamentários do Ministério da Saúde, destinados ao
custeio do contrato de gestão a ser firmado' com o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, os recursos necessários ao cumprimento das obrigações anteriormente assumidas pela Fundação das Pioneiras Sociais, inclusive aquelas relativas ao pagamento de pessoal ativo e inativo.
Art. 9? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Alceni Guerra
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DECRETO N? 371, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991
Instituí o Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 10 da Lei n? 8.246, de 22 de outubro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica instituído o Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita a todos os níveis da população e de desenvolver atividades educacionais e de pesquisas no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público,
observados os termos e limites da autorização legal.
Art. 2? O Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Socieis tem personalidade jurídica de direito privado,
com sede e foro na Capital Federal, regendo-se suas relações de
emprego pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3? São órgãos de direção do Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais:
I - o Conselho de Administração, composto de vinte e
quatro membros;
I I - a Diretoria.
§ I? O Conselho de Administração terá a seguinte consti-

tuição:
a) vinte e um conselheiros eleitos para mandado de quatro
anos, admitida uma recondução, com renovação parcial da composição a cada biênio, conforme vier a ser estabelecido nos estatutos da associação:
b) três conselheiros, com mandato de dois anos, sendo um
indicado pelo Conselho Federal de Medicina, um indicado pelo
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e um indicado pelos empregados da Associação das Pioneiras Sociais.
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§ 2? Os cargos previstos no inciso I do caput deste artigo
serão inicialmente providos pelos atuais membros do Conselho
Comunitário da Fundação das Pioneiras Sociais, sendo dez com
mandato de dois anos e onze com mandato de quatro anos, conforme sorteio a se realizar em sua instalação.
§ 3? Os membros do Conselho de Administração não receberão remuneração pelos serviços que prestarem ao Serviço Social Autônomo Assocíação das Pioneiras Sociais.
Art. 4? A Diretoria será composta do Presidente, VicePresidente, Secretário Executivo e Tesoureiro, eleitos para
mandato de três anos pelo Conselho de Administração, admitida a reeleição.
§ l? Até que seja eleita a Diretoria pelo Conselho de Administração, os cargos respectivos serão exercidos pelos atuais
ocupantes dos cargos de igual denominação da Diretoria da
Fundação das Pioneiras Sociais, competindo-lhes a prática dos
atos necessários à implantação do Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais.
§ 2? O Presidente a quem cabe representar o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, será substituído pelo VicePresidente e, na ausência e eventuais impedimentos deste, pelo
Secretário Executivo.
Art. 5? Perderá o mandato o Diretor que, no exercício de
suas funções infringir as normas legais e regulamentares que
disciplinam o funcionamento da associação e regem a gestão da
coisa pública.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho de Administração promover a apuração das faltas cometidas e a aplicação das penalidades cabíveis, sem prejuízo da remessa do processo ao Ministério Público, se a falta importar em crime contra o patrimônio
público sob administração da associação.
Art. 6? A remuneração dos membros da Diretoria do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais será fixada pelo Conselho de Administração em valores compatíveis
com os níveis prevalecentes no mercado de trabalho para profissionais de graus equivalentes de formação profissional e de especialização.
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Art. 7? O Ministério da Saúde providenciará a abertura
em seu orçamento de rubrica específica para os recursos destinados a custear o contrato de gestão a ser celebrado com o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, referido no art. 3?, inciso UI, da Lei n? 8.246, de 22 de outubro de
1991, inclusive decorrentes de eventuais saldos das dotações da
Fundação das Pioneiras Sociais.
§ I? As dotações consignadas no Orçamento da União para o exercício de 1991, destinadas à Fundação das Pioneiras Sociais serão incorporadas ao orçamento do Ministério da Saúde
na rubrica mencionada no caput deste artigo.
§ 2? O Ministério da Saúde empenhará, ao abrir-se a execução orçamentária de cada exercício, o valor global dos recursosorçamentários destinados ao Serviço Social Autônomo As-

sociação das Pioneiras Sociais.
§ 3? Os recursos de cada trimestre civil deverão ser liberados até o quinto dia útil do primeiro mês do respectivo trimestre, nos termos da planilha de custos previamente apresentada
pelo Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras
Sociais, ajustados durante cada exercício de acordo com os índices de custos e insumos de cada atividade.
Art. 8? Os membros do Conselho de Administração, referidos no art. 3? denominados no anexo da Lei n? 8.246, de 22 de
outubro de 1991, tomarão posse em seus cargos no prazo de até
trinta dias contados da vigência deste decreto, perante o Presidente do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras
Sociais.
§ I? O Conselho de Administração instalar-se-á com a posse e a presença de no mínimo 16 de seus membros, que procederão, no ato da instalação, ao sorteio da duração dos mandatos,
nos termos do § 2?, do art. 5? da Lei n? 8.246 111, de 22 de outubro
de 1991 e aprovarão o regulamento do Conselho que disporá sobre o processo de eleição e reeleição de seu Presidente e Secretário Executivo bem como dos Conselheiros, em caso de vaga e
sobre os demais aspectos relacionados com seu funcionamento.
§ 2? No prazo de até noventa dias após a extinção da Fundação das Pioneiras Sociais, o Conselho de Administração apro(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(5)2.224, set.Zout. 1991.
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vará o Regulamento do Serviço Social Autônomo Associação
das Pioneiras Sociais, elegerá os membros da Diretoria criada
pelo inciso II do art. 5? da Lei n? 8.246/91, e adotará as demais
providências de sua competência, previstas em lei.
Art. 9? Até o dia 22 de outubro de 1992, o Serviço Social
Autônomo Associação das Pioneiras Sociais promoverá a contratação dos servidores da Fundação das Pioneiras Sociais, nos
termos do § 3? do art. 4? da Lei n? 8.246/91.
Parágrafo único. Enquanto não forem substituídos, em razão do disposto no § 2? do art. 4?, referido no caput deste artigo, ou contratados, os servidores permanecerão nas funções que
atualmente exercem no prazo de até um ano da publicação da'
Lei n? 8.246/91.

Art. 10. Os membros da Diretoria apresentarão a declaração de bens para a posse em seus respectivos cargos.
Art. 11. O Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais fará publicar, no prazo de noventa dias a partir
de sua instituição, o regulamento que disciplinará os procedimentos licitatórios do órgão, adequado às suas finalidades, observados os princípios básicos da licitação.
Parágrafo único. Enquanto não publicado o regulamento
de que trata este artigo, o Serviço Social Autônomo Associação
das Pioneiras Sociais ficará sujeito às determinações do
Decreto-Lei n:' 2.300121, de 21 de novembro de 1986.
Art. 12.
çação.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 20 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Alceni Guerra

(2) Coleção das Leis. Brasília, (7):25, out./dez. 1986.
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DECRETO N? 372, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Estabelece o valor máximo do conjunto
das deduções, relativas a doações ou patrocínios em favor de projetos culturais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 25 da Lei n? 8.313, de 23'<ie dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? O valor máximo do conjunto das deduções, relativas a doações ou patrocínios em favor de projetos culturais, é
fixado, para o ano-calendário de 1992, em montante limitado,
em cruzeiros, ao equivalente a Cr$48.158.000.000,OO.
Parágrafo único. O limite do montante de que trata este
artigo será corrigido mensalmente pela medida de valor e parâmetro de atualização monetária para os tributos federais.
Art. 2? As deduções referentes aos incentivos mencionados no artigo anterior ficam limitadas, no ano-calendário de
1992, a:

I - um por cento do imposto devido da pessoa jurídica
tributada com base no lucro real;
II -

três por cento da renda tributável da pessoa física.

Parágrafo único. O limite de dedução estabelecido para a
pessoa jurídica tributada com base no lucro real não prejudica o
direito ao lançamento, como despesa operacional, do valor da
doação ou patrocinio.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
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3672
DECRETO N? 373, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre o estabelecimento do horário de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19 da Lei n? 8.112, de 13 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 22 da Lei n? 8.270,
de 17 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Serão estabelecidos pelos Ministros de Estado e
pelos titulares dos órgãos integrantes da Presidência da República, ouvida a Secretaria da Administração Federal, o horário
de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional sob sua supervisão, bem como a
jornada de trabalho dos respectivos servidores.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 374, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Dá nova redação à alínea b do § 2~ do
art. 6? do Anexo I ao Decreto n? 99.602flJ, de
13 de outubro de 1990, que aprova a Estrutura Regimental do Instituto Brasileiro do
Patrimônio Cultural (IBPC).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2?, § 4?, da Lei n? 8.029, de 12 de
abril de 1990, e no Decreto n? ~9.492, de 3 de setembro de 1990,
(1) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):3203, set./out. 1990.
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DECRETA:
Art. 1? A alínea b do § 2? do art. 6? do Anexo I ao Decreto
n? 99.602, de 13 de outubro de 1990, alterada pelo Decreto n?
335(2), de 11 de novembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
({b) onze representantes da sociedade civil, com notários conhecimentos nos campos de atuação do IBPC.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 375, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa de área indígena Aripuanã, no Estado do
Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena Aripuanã, localizada no Município de Ar ípuanã, Estado do Mato
Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com a superfície de 750.649,2650ha (setecentos e
cinqüenta mil, seiscentos e quarenta e nove hectares, vinte e
seis ares e cinqüenta centiares) e perímetro de 565.037,97m (quinhentos e sessenta e cinco mil e trinta e sete metros e noventa e
sete centímetros).
(2) V. pág. 3288 deste volume.
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Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: O perímetro da área indígena Aripuanã desenvolve-se a partir do Marco KL-100 de coordenadas
09°59'59,95"8 e 60
localizado na margem direita
do Rio Guariba; daí, segue-se uma linha reta de picada com azimute plano de 90°31'26,02" e distância de 10.067,26m, chega-se
ao Ponto digitado D-llOA (comum aos fusos 20 e 21), de coordenadas 10'00'00,01"8 e 60'OO'00,00"WGr., daí, segue-se uma
linha reta de picada com azimute plano de 89'30'40,8" e distância de 42.277, 79m, até o Marco KL-127 de coordenadas
09'59'59,99"8 e 59'36'52,89"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Branco. Leste: Do ponto antes descrito, pelo Rio Branco, a distância de 77.078,57m, passando pelo
Marco 8AT/D8G-20005-MT, de coordenadas 10°00'13,30"8 e
59'36'55,35"WGr., e Pontos digitados D-ll1 ao D-123A, de coordenadas 10'22'27,28"8 e 59'42'31,86"WGr., localizado na confluência com o Igarapé Taquaral; daí, segue-se pelo referido
Igarapé, a montante, a distância de 25.221,75m, passando pelos
Pontos digitados D-124 ao D-127A de coordenadas 10'29'03,06"8
e 59°37'31,82"WGr., localizado na sua cabeceira; daí, segue-se
uma linha reta de picada com azimute plano de 227'33'27,44" e
distância de 982,44m, chega-se ao Ponto digitado D-127B, de
coordenadas 10'29'24,42"8 e 59°37'55,83"WGr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue-se pelo referido igarapé, a jusante, a distância de 14_558,20m, passando pelos Pontos digitados D-128 ao D-130, de coordenadas
10'33'06,31"8 e 59'36'15,54"WGr., localizado na confluência
com o Córrego Lontra; daí, segue-se pelo referido córrego, a
jusante, a distância de 20.169,60m, passando pelos Pontos
digitados D-131 ao D-123, de coordenadas 10'30'27,74"8 e
59'29'04,80"WGr., localizado na confluência com o Rio Aripuanã; daí, segue-se pelo referido rio, a montante, a distância de
34.506,94m, passando pelos Pontos digitados D-134 ao D-200, de
coordenadas 10'43'45,87"8 e 59'30'58,95"WGr., localizado na
confluência com o Rio Amarelmho. Sul: Do ponto antes descrito, segue pelo Rio Amarelinho, a montante, a distância de
32_184,89m, passando pelos pontos digitados D-201 ao D-206A,
de coordenadas 10'48'41,00"8 e 59'46'00,23"WGr_, localizado na
confluência com o Igarapé Amarelo; daí, segue-se pelo referido
igarapé, a montante, a distância de 29_196,54m, passando pelos
Pontos digitados D-207 ao D-212, de coordenadas 10'58'13,74"8
005'30,26"WGr.,
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e 59°56'23,94"WGr., localizado na sua cabeceira; daí, segue-se
uma linha reta de picada com azimute plano de 189°13'18,30" e
distância de 1.996,81m, chega-se ao Ponto digitado D-213, de
coordenadas 10°59'17,73"8 e 59°56'35,11"WGr., localizado na cabeceira do Ribeirão dos Perdidos; daí, segue-se pelo referido ribeirão,a jusante, a distância de 19.795,40m, passando pelos
pontos digitados D-214 ao D-219, de coordenadas 11006'48,52"8
e 59°58'51,64"WGr., localizado na confluência com o Rio Capitão
Cardoso; daí, segue-se pelo referido rio, a jusante, a distância
de 66.906,08m, passando pelos Pontos Digitados D-220 ao D-237,
de coordenadas 10°59'11,43"8 e 60 0 2 7 ' 3 5 , 6 0 " W G r . , localizado na
confluência com o Rio Roosevelt. Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo Rio Roosevelt, a jusante, a distância de
38.743,68m, passando pelos Pontos digitados D-238 ao D-87, de
coordenadas 10°42'51,73"8 e 60
localizado na
confl uência do Rio Roosevelt com o Rio Flor do Prado; dai,
segue-se pelo citado rio, a montante, a distância de 19.247,44m,
passando pelos Pontos digitados D-88 ao D-90A, de coordenadas
10°42'52,39"8 e 60 0 2 0 ' 5 5 , 5 6 " W G r . , localizado na confluência
com um igarapé sem denominação, afluente da margem direita
do Rio Flor do Prado; daí, segue-se pelo igarapé sem denominação, a montante, a distância de 26.873,90m, passando pelos Pontos digitados D-91 ao D-94A, de coordenadas 10°38'42,31"8 e
60 0 1 1 ' 5 1 , 2 7 " W G r . , localizado na sua nascente; daí, segue-se uma
linha reta de picada com azimute plano de 07°53'57,1" e distância de 2.175,64m, chega-se ao Ponto digitado D-94B, de coordenadas 10°37'32,14"8 e 60 0 1 1 ' 4 2 , 0 8 " W G r . , localizado na nascente
do Ribeirão Cuxiú; daí, segue-se pelo referido ribeirão, a jusante a distância de 5.394,41m, até o ponto digitado D-95, de coordenadas 10°35'03,86"8 e 60 0 1 1 ' 1 8 , 7 8 " W G r . , localizado na confluência do Ribeirão Cuxiú com um igarapé sem denominação;
daí, segue-se pelo Ribeirão Cuxiú, a jusante, a distância de
4.749,99m, chega-se ao Ponto digitado D-95A, de coordenadas
10°32'48,06"8 e 60 0 1 1 ' 2 3 , 7 9 " W G r . , localizado na margem direita
do Ribeirão Cuxiú; daí, segue-se uma linha reta de picada com
azimute plano de 342°56'29,1" e distância de 1.908,99m, chega-se
ao Ponto digitado D-95B, de coordenadas 10°31'48,87"8 e
60 0 1 1 ' 4 2 , 7 3 " W G r . , localizado na cabeceira do Rio Guariba; daí,
segue-se pelo referido rio, a jusante, a distância de 88.705,98m,
passando pelos Pontos digitados D-96 ao D-110 e Marco 8AT/D8G-20006-MT, de coordenadas 10°00'27,72"8 e
026'48,71"WGr.,
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60'05'44,34"WGr., chega-se ao Marco KL-100, ponto inicial do
presente memorial descritivo.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 376, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Anta. no Estado de
Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena Anta, localizada no Município de Alto Alegre, Estado de Roraima,
caracterizada como de ocupação tradicional e permanente dos
grupos indígenas Macuxi e Wapixana, com superfície de
3.173,8226ha (três mil, cento e setenta e três hectares, oitenta e
dois ares e vinte e seis centiares) e perímetro de 33.662,15m
(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e dois metros e quinze
centímetros) .
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte/Leste: Partindo do Marco 7 de coordenadas geográficas 03°24'55,024"N e 61°08'12,606"WGr., localizado na confluência do Igarapé do Macaquinho com o Igarapé
do Tabaio, segue por este, a montante, com uma distância de
8.731,82 metros, até o Marco 267 de coordenadas geográficas
03°21'07,954"N e 61°07'15,026"WGr. Sul: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de
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292°49'39,6" e 3.116,02 metros, até o Marco 276 de coordenadas
geográficas 03°21'47,486"N e 61°08'48,007"WGr., localizado na
margem direita do Igarapé do Cachorro; daí, segue por este a
montante, com uma distância de 4.228,30 metros, até o Marco 3
de coordenadas geográficas 03°19'42,968"N e 61°08'39,653"WGr.,
localizado em sua cabeceira; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 240°14'46,7" e 1.961,08 metros, até
o Marco 4 de coordenadas geográficas 03°19'l1,392"N e
61°09'34,829"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 240°19'51,8" e 1.593,41 metros, até o Marco 5 de
coordenadas geográficas 03°18'45,800"N e 61°10'19,706"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
326°30'43,2" e 516,22 metros, até o Marco 125 de coordenadas
geográficas 03°18'59,831 "N e 61°10'28,900"WGr., localizado na
margem direita do Igarapé do Macaquinho. Oeste: Do marco antes descrito, segue pelo Igarapé do Macaquinho, a jusante, com
uma distância de 13.515,32 metros, até o Marco 7, inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
J arhas Passarinho
DECRETO N? 377, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da terra indígena Ivei, no Estado do
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, e 32 da Lei n" 6.001, de 19 de
dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí}, da área indígena Ivaí,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237·3757, nov./dez. 1991.
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localizada nos Municípios de Manoel Ribas e Pitanga, Estado
do Paraná, caracterizada como dominial indígena, com superfície de 7.306,3478ha (sete mil, trezentos e seis hectares, trinta e quatro ares e setenta e oito centiares) e perímetro de
38.213,79m (trinta e oito mil, duzentos e treze metros e setenta e
nove centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco M-Ol de coordenadas geográficas 24°32'22,752"8 e 51"38'43,100"WGr., segue confrontando com terras de proprietários não localizados, com as
propriedades de Conrado Trizotte e Alduino Ferreira de Morais,
com os seguintes azimutes e distâncias: 76°03'02" e 1.117,79 metros, 76°44'50" e 750,89 metros, chega-se ao Marco M-2 de coordenadas geográficas 24°32'08,667"8 e 51°37'38,495"WGr.; daí,
segue confrontando com as propriedades de Alduino Ferreira de
Morais, Reinaldo Klehm e Paulo Becker, com azimute e distância de 82°58'52" e 1.553,83 metros, chega-se ao Marco M-3 de
coordenadas geográficas 24°32'02,719"8 e 51°36'43,654"WGr.;
daí, segue confrontando com as propriedades de Gentil Wolff,
com azimute e distância de 182°11'06" e 594,31 metros, chega-se
ao Marco M-4 de coordenadas geográficas 24°32'22,024"8 e
51"36'44,553"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 154°46'26" e 86,89 metros, chega-se ao Marco M-5
de coordenadas geográficas 24°32'24,585"8 e 51°36'43,249"WGr.;
daí, segue confrontando com as propriedades de Gentil Wolff,
Antonio Alves Ferreira, Paulo Becker e atravessando a estrada
municipal que liga Manoel Ribas a Alto Ivaí, com azimute e
distância de 78°52'15" e 1.985,21 metros, chega-se ao Marco M-6
de coordenadas geográficas 24°32'12,403"8 e 51°35'33,959"WGr.;
daí, segue confrontando com as propriedades de Paulo Becker,
Pedro Becker e Diamantino Leal Boyis, com azimute e distância
de 79°02'08" e 1.275,75 metros, chega-se ao Marco M-7 de coordenadas geográficas 24°32'04,687"8 e 51°34'49,408"WGr. Leste:
Do ponto antes descrito, segue confrontando com a propriedade
de Manoel Batista Luiz e atravessando a estrada municipal que
liga Manoel Ribas a Alto Ivaí, com azimute e distância de
152°55'09" e 1.184,11 metros, chega-se ao Marco M-8 de coordenadas geográficas 24°32'39,038"8 e 51°34'30,406"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Manoel Batista Luiz,
Sebastião Rodrigues Padilha, Florindo Pizzai e Floripo Pissaia,
com os seguintes azimutes e distâncias: 155°10'02" e 210,68 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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tros, 155°28'33" e 391,04 metros,' 154°12'48" e 402,28 metros,
151°52'13" e 217,83 metros, 152°54'21" e 1.538,15 metros, chegase ao Marco M-9 de coordenadas geográficas 24°33'59,529"8 e
51°33'47,080"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Floripo Pissaia, José Nikura e atravessando o Rio Barra
Preta, com azimute e distância de 152°12'55" e 1.723,28
metros, chega-se ao Marco M-10 de coordenadas geográficas
24°34'49,199"8 e 51°33'18,733"WGr.; daí, segue confrontando
com a propriedade de José Nikura, com azimute e distância de
152°58'01" e 2.166,97 metros, chega-se ao Marco M-ll de coordenadas geográficas 24°35'52,082"8 e 51°32'43,988WGr.; daí, segue
confrontando com as propriedades de José Nikura, Lécio Barbosa, Davi Shirialberg, Easturina Maria dos Santos, Adilson
Furtado, José Rosa, Tarcizo Arantes e Aristeu Miguel, com azimute e distância de 152°53'00" e 1.774,80 metros, chega-se ao
Marco M-12 de coordenadas geográficas 24°36'43,546"8 e
51°32'15,442"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Jurandi Servo, Aristeu Miguel, Elda Woelfer Lustosa e
atravessando três vezes o Rio Borboleta, com azimute e distância de 152°53'19" e 2.326,26 metros, chega-se ao Marco M-13 de
coordenadas geográficas 24°37'51,000"8 e 51°31 '38,022"WGr.
Sul: Do ponto antes descrito, segue confrontando com as propriedades de Aldo Marchiolli, com azimute e distância de
258°26'06" e 2.177,42 metros, chega-se ao Marco M-14 de coordenadas geográficas 24°38'04,922"8 e 51°32'53,959"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 259°09'34" e
1.846,26 metros, chega-se ao Marco M-16 de coordenadas geográficas 24°38'15,997"8 e 51°33'58,508"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 259°08'23" e 2.182,33 metros, chega-se ao Marco M-15 de coordenadas geográficas
24°38'29,048"8 e 51°35'14,805"WGr. Oeste: Do ponto antes descrito, segue confrontando com as propriedades de Pedro Luis
Casta, João Miritiz, Leonel Padilha de Oliveira, Maria de Lurdes de Oliveira, Dorival Vaz de Oliveira e atravessando o Rio
Borboleta, com azimute e distância de 335°07'51" e 1.976,31 metros, chega-se ao Marco M-17 de coordenadas geográficas
24°37'30,636" 8 e 51°35' 44,093"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de Dorival Vaz de Oliveira, Newton Vaz de
Oliveira, Leonel Padilha de Oliveira e Pedro Edival de Oliveira,
com azimute e distância de 353°03'05" e 2.010,28 metros, chegase ao Marco M-18 de coordenadas geográficas 24°36'31,257"8 e
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51'36'13,967"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Pedro Edival de Oliveira e Luiz Machado, com azimute e
distância de 329'28'21" e 899,10 metros, chega-se ao Marco M-19
de coordenadas geográficas 24'36'06,013"8 e 51'36'30,086"WGr.;
daí, segue confrontando com as propriedades de Angelo Corfe,
José Sabino e atravessando o Rio Barra Preta, com azimute e
distância de 331'37'19" e 2.071,86 metros, chega-se ao Marco M-20 de coordenadas geográficas 24'35'06,605"8 e
51'37'04,811"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de José Sabino, Ari Serafim e Dorli Pereira, com azimute e
distância de 332'05'42" e 1.872,75 metros, chega-se ao
Marco M-21 de coordenadas geográficas 24'31'12,669"8 e
51'37'35,706"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de Dorli Pereira, José Valter, Laurindo de Castilho e atravessando o Rio do Salto. com os seguintes azimutes e distâncias: 331°58'51" e 538,35 metros, 329'20'37" e 1.579,92 metros, chega-se ao Marco M-22 de coordenadas geográficas
24'33'12,873"8 e 51'38'13,034"WGr.; daí, segue confrontando
com as propriedades de José Valter Laurindo de Castilho, Aldilmo Zanovello, Augusto Beraldo, Adriano Ruba e atravessando o Rio Água do Tigre, com os seguintes azimutes e distâncias:
335°05'40" e 102,39 metros, 332'03'36" e 806,98 metros,
329,27'34" e 849,77 metros, chega-se ao Marco Ml, inicial da
descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 378, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Trincheira, no Estado
do Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí), da área indígena
Trincheira, localizada no Município de Autazes, Estado do
Amazonas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 1.624.6022ha (um mil, seiscentos e vinte e quatro hectares, sessenta ares e vinte e dois
centiares) e perímetro de 34.692,12m (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois metros e quatorze centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto 36 de coordenadas
geográficas aproximadas 03°43'14"S e 59°1S'31"WGr.; localizado na margem direita do Igarapé Veado, segue por este no sentido jusante, até a sua confluência com o Igarapé Trincheira, no
Ponto 19 de coordenadas geográficas aproximadas 03°43'01"S e
59°17'53"WGr.; daí, segue pelo Igarapé Trincheira, no sentido
jusante, até o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas
03°42'15"S e 59°14'01"WGr.; localizado na margem esquerda do
referido igarapé; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 353°32'34,3" e 1.400,57 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas aproximadas 03°41'30"S e
59"14'06"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de S9°52'43,5" e 945,00 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas 03°41'30"S e 59°13'35"WGr.;
localizado margem esquerda do Igarapé Nova Vida; daí, segue
pelo referido igarapé, no sentido jusante, até a sua confluência
com o Rio Preto do Pantaleão. Leste/Sul: Daí, segue pelo Rio
Preto do Pantaleão; no sentido montante, até a confluência com
O Igarapé J araqui, no Ponto 22 de coordenadas geográficas
aproximadas 03°44'30"S e 59°16'n"WGr. Oeste: Daí, segue pelo Igarapé J araqui, no sentido montante, até o Ponto 26 de coordenadas geográficas aproximadas 03°44'2S"S e 59°16'52"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
305°49'31" e 692,67 metros, até o Marco 1 de coordenadas geográficas aproximadas 03°44'14"S e 59°17'1O"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 305°49'31" e
3.023,91 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas 03°43'17"S e 59°1S'30"WGr.; daí, segue por uma linha
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reta com azimute e distância de 325°19'31,2" e 80,00 metros, até
o Ponto 1, início da descrição deste perímetro.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publ.icação.
Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO

N~

379, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demerceçâo administrativa .da terra indlgena Ibotirama, no Estado
da Bahia.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos artigos 19, § 1 ~, e 32, da Lei n:' 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1~ Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai] , da área indígena Ibotirama, localizada no Município de Ibotirama, Estado da Bahia,
caracterizada como de domínio indígena, com superfície de
2.019,7079ha (dois mil, dezenove hectares, setenta ares e setenta e
nove centiares) e perímetro de 20.011,75m (vinte mil, onze metros e
setenta e cinco centímetros).
Art. 2~ A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: A presente descrição inicia-se no
Marco 1 de coordenadas geográficas 12°04'30,906"8 e
43°17'26,058"WGr.; monumentalizado através de marco de concreto e localizado na margem direita do Rio São Francisco; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de
69°52'16,7" e 2.331,52 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas 12°04'04,350"8 e 43°16'13,840"WGr.; localizado no bordo da estrada municipal que cruza a área; daí, segue por urna IiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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nha reta, com azimute e distância de 71'45'29,7" e 944,05 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas 12'03'54,549"8 e
43'15'44,256"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 347'23'28,7" e 117,64 metros, até o Marco 4 de
coordenadas geográficas 12'03'50,818"8 e 43'15'45,129"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
72'02'33,5" e 2.506,53 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas 12'03'25,176"8 e 43'14'26,454"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 73'31'29,3" e 1.854,76 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas 12'03'07,686"8 e
43'13'27,760"WGr. Leste: Do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 158'29'24,9" e
456,55 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas
12'03'21,473"8 e 43'13'22,135'.'WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 191'18'43,6" e 940,48 metros,
até o Marco 8 de coordenadas geográficas 12'03'51,521"'8 e
43'13'28,037"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 181'55'08,5" e 1.279,92 metros, até o Marco 9 de
coordenadas geográficas 12'04'33,156"8 e 43'13'29,180"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
134'51 '48,2" e 228,63 metros, até o Marco 10 de coordenadas
geográficas 12'04'38,370"8 e 43'13'23,787"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 188'44'16,7" e 880,61
metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas
12'05'06,721"8 e 43'13'28,024"WGr. Sul: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
260'14'07,0" e 1.910,52 metros, até o Marco 12 de coordenadas
geográficas 12'05'17,661"8 e 43'14'30,214"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 349°37'23,5" e
49,99 metros, até o Marco 13 de coordenadas geográficas
12'05'16,062"8 e 43'14'30,522"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 259°59'50,9" e 1.627,42 metros,
até o Marco 14 de coordenadas geográficas 12'05'25,594"8 e
43'15'23,458"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 259'46'46,5" e 2.246,53 metros, até o Marco 15 de
coordenadas geográficas 12'05'39,022"8 e 43"16'36,484"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
342'34'22,2" e 10,14 metros, até o 'Marco 16 de coordenadas geográficas 12'05'38,708"8 e 43'16'36,586"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 259'07'57,0 e 50,76 metros, até o Marco 17 de coordenadas geográficas 12'05'39,029"8
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e 43°16'38,233"WGr.; localizado na margem direita do Rio São
Francisco. Oeste: Do marco antes descrito, segue pela margem
do Rio São Francisco, a jusante, com uma extensão de 2.575,71
metros, até o Marco 1, inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 380, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrati·
va da área indlgena Anambé, no Estado do
Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação N acíonàl do Índio (Funaí], da área indígena
Anambé, localizada no Município de Moju, Estado do Pará, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 7.882,8329ha (sete mil oitocentos e oitenta
e dois hectares, oitenta e três ares e vinte e nove centiares) e
perímetro de 42.301,52m (quarenta e dois mil trezentos e um metros e cinqüenta e dois centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas aproximadas 02°49'14"S e 49°21'46"WGr., localizado na confluência do Igarapé do Lago Comprido com o Rio Cairari e na confrontação da Propriedade do Sr. Vila Flor, segue
por uma linha reta, com azimute e distância de 89°46'35,8" e
2.166,16 metros, até o Marco 21 de coordenadas geográficas
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aproximadas 02"49'14"8 e 49"20'36"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 89"40'11,7" e 5.100,84 metros, até o Marco 66 de coordenadas geográficas aproximadas
02"49'13"8 e 49"17'51"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 89"47'49,1" e 1.486,86 metros, até o Marco 79 de coordenadas geográficas aproximadas 02"49'12"8 e
49"17'03"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 92"58'59,3" e 2.738,91 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas 02"49'17"8 e 49"15'34"WGr.
Leste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta, com
azimute e distância de 179"31'08,0" e 2.982,12 metros, até o Marco 123 de coordenadas geográficas aproximadas 02"50'54"8 e
49"15'33"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 179"40'41,3" e 2.840,22 metros, até o Marco 147 de coordenadas geográficas aproximadas 02"52'26"8 e 49"15'33"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
179"05'22,9" e 2.892,36 metros, até o Marco 2/A de coordenadas
geográficas aproximadas 02"54'01'''8 e 49"15'31"WGr. (do Marco 2 ao 2/A confronta-se com terras devolutas). Sul: Do marco
antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distãncia de 209"57'25,9" e 1.634,22 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas 02"54'47"8 e 49"15'57"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé do Braço Carrapatal: daí, segue
por este, a jusante, com uma distância de 5.090,16 metros, até
sua confluência com o Igarapé Carrapatal, no Marco 4 de coordenadas geográficas aproximadas 02"54'22"8 e 49"17'56"WGr.;
daí, segue por este, a jusante, com uma distância de 6.160,56
metros, até sua confluência no Rio Cairari, no Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas 02"53'10"8 e 49"19'58"WGr.
Oeste: Do marco antes descrito, segue pelo citado rio, a jusante,
com uma distância de 9.208,98 metros, até o Marco 1, início da
descrição deste perímetro.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
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DECRETO N? 381, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Camicuã, no Estado do
Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), da área indígena
Camicuã, habitada pelo Grupo Indígena Apurinã, localizada no
Município de Boca do Acre, no Estado do Amazonas, com a superfície de 58.519,5999ha (cinqüenta e oito mil, quinhentos e dezenove hectares, cinqüenta e nove ares e noventa e nove centiares) e perímetro de 137.117,07m (cento e trinta e sete mil, cento e
dezessete metros e sete centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 16 de coordenadas
geográficas aproximadas 08°32'42,9"8 e 67°44'02,0"WGr., localizado na margem direita do Igarapé São Francisco; daí, segue
pelo citado igarapé no sentido jusante até a sua foz no Rio
Unauini, Ponto 1 de coordenadas geográficas aproximadas
08°29'20,3"8 e 67°38'34,5"WGr., daí, segue pelo citado rio no sentido montante até a foz do Igarapé Preto, Marco 17 de coordenadas geográficas aproximadas 08°34'47,8"8 e 67°29'43,0"WGr.
Leste: Daí, segue por uma linha reta com azimute de 135°17'02,4"
com distãncia de 52,93 metros, até o Marco 18 de coordenadas
geográficas aproximadas 08°34'49,0"8 e 67°29'41,8"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute de 138°29'04,6" com distância de 1.770,17 metros até o Ponto 609 de coordenadas geográficas aproximadas 08°35'32,0"8 e 67°29'03,2"WGr., daí, segue por uma linha reta com azimute de 149°52'38,6" com distância de 1.486,80 metros, até o Marco 19 de coordenadas geográficas aproximadas 08°36'13,8" 8 e 67°28'38,7"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 152°20'43,5" com distância
de 3.222,89 metros, até o Marco 20 de coordenadas geográficas
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aproximadas 08°37'46,5"8 e 67°27'49,3"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 152°23'33,0" com distância de
2.697,32 metros, até o Marco 21 de coordenadas geográficas
aproximadas 08°39'04,1"8 e 67°27'08,2"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 100°21'08,8" com distância de
1.056,52 metros, até o Marco 22 de coordenadas geográficas
aproximadas 08°39'10,2"8 e 67°26'34,I"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 189°43'57,6" com distância de
3.484,00 metros, até o Marco 23 de coordenadas geográficas
aproximadas 08°41'02,0"8 e 67°26'52,9"WGr., daí, segue por
uma linha reta com azimute de 145°00'24,1" com distância de
1.931,24 metros, até o Marco 24 de coordenadas geográficas
aproximadas 08°41'53,4"8 e 67°26'16,5"WGr., daí, segue por
uma linha reta com azimute de 89°13'08,5" com distância de
4.054,07 metros, até o Marco 25 de coordenadas geográficas
aproximadas 08°41'51,0"S e 67'24'03,9"WGr., daí, segue por
uma linha reta com azimute de 40°20'28,8" com distância de
374,75 metros, até o Ponto 785 de coordenadas geográficas aproximadas 08'41'41,8"8 e 67'23'56,0"WGr., localizada na margem
esquerda do Rio Purus, daí, segue pelo citado Rio no sentido
montante, até o Marco 1 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'15,0"8 e 67°24'18,7"WGr. Sul: Daí, segue por uma linha reta com azimute de 259°56'41,3" com distância de 55,81 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas de
08'44'15,3"8 e 67°24'20,5"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 246°27'14,1" com distância de 976,81 metros, até
o Ponto 9 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'28,1"8
e 67'24'50,0"WGr., localizado próximo a uma pista de pouso,
daí segue por uma linha reta com azimute de 185°41'10,8" com
distância de 359,63 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'39,8"8 e 67'24'50,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 251°18'48,4" com distância de 1.014,56 metros, até o Ponto 21 de coordenadas geográficas aproximadas 08'44'50,5"8 e 67°25'22,2"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 323°01'04,8" com distância de
356,68 metros, até o Ponto 24 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'41,2"8 e 67°25'29,3"WGr., localizado na margem
direita do Igarapé Centro Grande, daí segue pelo citado igarapé
no sentido montante, até o Marco 4 de coordenadas geográficas
aproximadas 08'44'43,7"8 e 67'25'57,9"WGr., daí segue por uma
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linha reta com azimute de 271'28'30,9" com distância de 275,47
metros, até o Ponto 37 de coordenadas geográficas aproximadas
08°44'43,5"8 e 67'26'06,9"WGr., dai segue por uma linha reta
com azimute de 245'04'30,2" com distância de 903,71 metros, até o
Ponto 46 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'56,0"8
e 67°26'33,7"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de
264'22'02,1" com distância de 294,46 metros, até o Ponto 51 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'57,O''8 e 67°26' 43,3' 'WGr.,
daí segue por uma linha reta com azimute de 334°57'43,8" com
distância de 273,86 metros até o Ponto 54 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'48,9"8 e 67'26'47,1"WGr., daí segue por
uma linha reta com azimute de 317°37'44,2" com distância de
687,73 metros, até o Ponto 59 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'32,5"8 e 67'27'02,3"WGr., daí segue por uma linha
reta com azimute de 286°09'27,7" com distância de 328,79 metros,
até o Ponto 64 de coordenadas geográficas aproximadas
08°44'29,5"8 e 67°27'12'7"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 226'45'15,9" com distância de 441,54 metros, até
o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas 08'44'39,4"8
e 67'27'23,I"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
317°29'13,7" com distância de 333,08 metros, até o Ponto 74 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'31,5"8 e 67°27'30,5"WGr.,
daí segue por uma linha reta com azimute de 269'37'13,7" com
distância de 940,96 metros, até o Ponto 80 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'31,8"8 e 67°28'0l,3"WGr., daí segue
por uma linha reta com azimute de 253°54'36,1" com distância
de 1.893,46 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas
aproximadas 08°44'49,1"8 e 67°29'00,8"WGr., daí segue por uma
linha reta com azimute de 245'22'09,0" com distância de 1.554,33
metros até o Marco 7 de coordenadas geográficas aproximadas
08°45'10,4"8 e 67'29'46,9"WGr., localizado na margem de um
igarapé sem denominação, daí segue por uma linha reta com
azimute de 331°02'15,0" com distância de 1.187,43 metros, até o
Ponto 138 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'36,6"8
e 67°30'05,9"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de
286'41'27,4" com distância de 1.824,29 metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'19,8"8 e 67°31'03,I"WGr.,
daí segue por uma linha reta com azimute de 254'44'17,8" com
distância de 2.064,56 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas aproximadas 08°44'37,7"8 e 67°32'08,2"WGr., daí segue
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por uma linha reta com azimute de 313°11'50,2" e distância de
1.046,93 metros, até o Ponto 190 de coordenadas geográficas
aproximadas 08°44'14,5"8 e 67°32'33,3"WGr., localizado na foz
do Igarapé Buagro no Igarapé Preto, daí segue por uma linha
reta com azimute de 279°52'26,1" com distância de 1.335,14 metros, até o Ponto 211 de coordenadas geográficas aproximadas
08°44'07,2"8 e 67°33'16,3"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 271°41'24,3" com distância de 1.536,38 metros,
até o Marco 10 de coordenadas geográficas aproximadas
08°44'05,9"8 e 67°34'06,6"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 270°57'51,9" com distância de 924,65 metros, até
o' Ponto 241 de coordenadas geográficas aproximadas
08°43'33,0"8 e 67°34'37,0"WGr. Oeste: daí segue por uma linha
reta com azimute de 297°20'31,0" com distância de 1.960,27 metros, até o Ponto 260 de coordenadas geográficas aproximadas
08°43'36,5"8 e 67'35'33,9"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 305°47'41,2" com distância de 5.071,97 metros,
até o Marco 11 de coordenadas geográficas aproximadas
08°42'00,4"8 e 67°37'48,9"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 357°25'12,1" com distância de 337,25 metros, até
o Marco 12 de coordenadas geográficas aproximadas
08°41'49,4"8 e 67'37'49,4"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 290°10'18,1" com distância de 691,16 metros, até
o Ponto 315 de coordenadas geográficas aproximadas
08°41'41,7"8 e 67°38'10,7"WGr., localizado na margem direita
do Igarapé Deposito, daí segue pelo citado igarapé no sentido
jusante até a sua foz no Igarapé Mari, Marco 13 de coordenadas
geográficas aproximadas 08°40'31,6"8 e 67'39'39,4"WGr., daí
segue por uma linha reta com azimute de 303°01 '30,1" com distância de 3.450,15 metros, até o Ponto 419 de coordenadas geográficas aproximadas de 08'39'30,7"8 e 67'41'14,3"WGr., daí segue por uma linha reta com azimute de 306°25'42,0" com distância de 1.772,44 metros, até o Ponto 438 de coordenadas geográficas aproximadas 08°38'56,6"8 e 67°42'0l,0"WGr., daí segue por
urna linha reta com azimute de 311'56'40,6" com distância de
1.706,70 metros, até o Ponto 461 de coordenadas geográficas
aproximadas 08'38'19,6"8 e 67°42'42,7"WGr., daí segue por uma
linha reta com azimute de 310°57'07,7" com distância de 1.500,69
metros, até o Ponto 482 de coordenadas geográficas aproximadas 08°37'43,4"8 e 67°43'15,7"WGr., daí segue por uma linha reCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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ta com azimute de 329'28'50,2" com distância de 1.224,40 metros, até o Ponto 497 de coordenadas geográficas aproximadas
08'37'09,2"8 e 67'43'36,2"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 339'33'38,7" com distância de 1.043,27 metros,
até o Ponto 511 de coordenadas geográficas aproximadas
08'36'37,4"8 e 67'43'48,2"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 04'08'04,3" com distância de 4.896,95 metros,
até o Marco 14 de coordenadas geográficas aproximadas
08'33'58,3"8 e 67'43'37,2"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 346'45'52,6" com distância de 2.306,51 metros,
até o Ponto 587 de coordenadas geográficas aproximadas
08'32'45,3"8 e 67'43'54,7"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 289'09'54,3" com distância de 188,48 metros,
até o Marco 15 de coordenadas geográficas aproximadas
08'32'43,3"8 e 67'44'00,5"WGr., daí segue por uma linha reta
com azimute de 285'27'36,0" com distância de 46,36 metros, até
o Marco 16, Marco inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 382, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Urucu/Juruá, no Estedo do Maranhão.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena UruCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(6, t.2, pt, 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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cu/Juruá, localizada no Município de Grajaú, Estado do Maranhão, com superfície de 12.697.0441ha (doze mil, seiscentos e noventa e sete hectares, quatro ares e quarenta e um centiares) e
perímetro de 54.740m (cinqüenta e quatro mil, setecentos e quarenta metros), caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente _indígena.
Art. 2? A área indígena, de que trata este decreto tem a
seguinte delimitação: Noroeste: O perímetro demarcado
desenvolve-se a partir do Marco 10 (dez) de coordenadas geográficas 05'21'44,03"8 e 46'OO'02,87"WGr., implantado na margem
direita do Rio Grajaú; daí segue pela' margem direita do Rio
Grajaú, sentido jusante, até o Marco 13 de coordenadas geográficas 05'20'56,96"8 e 45'59'12,32"WGr. Nordeste: Do Marco 13
segue por uma linha reta de azimute 137'57'13,7" com uma distância de 10.470,60m, até o Marco 14 de coordenadas geográficas
05'22'24,44"8 e 45'51'58,98"WGr., daí segue por uma linha reta
de azimute 122'45'13,2" com uma distância de 984,24m, até o
Marco 15 de coordenadas geográficas 05'22'41,82"8 e
45'51'32,ll"WGr., daí, segue por uma linha reta de azimute
142'48'03,3" com uma distância de 3.166,15m, até o Ponto A-152
de coordenadas geográficas 05'24'04,027"8 e 45'50'30,02"WGr.
Sudeste: Do Ponto A-152 segue por uma linha reta de azimute
188'53'24,8" com uma distância de 792,70m até o ponto A-157 de
coordenadas geográficas 05'24'29,52"8 e 45'50'34,04"WGr., daí
segue por uma linha reta de azimute 144'54'45,0" com uma distância de 463,44m, até o marco 1 de coordenadas geográficas
05'24'41,88"8 e 45'50'25,40"WGr., daí segue por uma linha reta de az imute 234'39'48,4" com uma distância de 1.532,33m,
até o Marco 2 de coordenadas geográficas 05'25'10,69"8 e
45'51'06,06"WGr., daí segue por uma linha reta de azimute
234'59'10,1" com uma distância de 1.688,47m, até o Marco 3 de
coordenadas geográficas 05'25'42,17"8 e 45'51'51,04"WGr., daí
segue por uma linha reta de azimute 234 0 4 2 ' 2 4 , 3 " com uma distância de 2.603,72m, até o Marco 4 de coordenadas geográficas
05'26'31,06"8 e 45'53'00,16"WGr., daí segue por uma linha reta de azimute 235'24'22,1" com uma distância de 277,08m,
até o Marco 5 de coordenadas geográficas 05'26'36,17"8 e
45'53'07,58"WGr. 8udoeste: Do Marco 5 segue por uma linha reta de azimute 312'44'53,4" com distância de 2.669,91m,
até o Marco 6 de coordenadas geográficas 05'25'37,06"8 e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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45°54'1l,20"WGr., daí, segue por uma linha reta de azimute
305°06'52,8" com uma distância de 1.71ü,92m, até o ponto L-08
de coordenadas geográficas 05°25'04,95"8 e 45°54'56,63"WGr.,
daí segue por uma linha reta de azimute 297°14'52,8" com uma
distância de 826,29m, até o Marco 7 de coordenadas geográficas
05°24'52,59"8 e 45°55'20,48"WGr., daí segue por uma linha reta de azimute 303°36'13,8" com uma distância de 6.397,63m,
até o Marco 8 de coordenadas geográficas 05°22'57,02"8 e
45°58'13,43"WGr., daí segue por uma linha reta de azimute
303°56'57,7" com uma distância de 3.557,76m, até o Marco 9 de
coordenadas geográficas 05°21'52,17"8 e 45°59'49,21"WGr., daí,
segue por uma linha reta de azimute 300°38'35,2" com uma distáncía de 489,24m, até o Marco 10, ponto inicial da presente descrição perimétrica.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 383, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demerceçeo administrativa da área indígena São Domingos, no Estado do Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n:' 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena São
Domingos, localizada no Município de Luciara, Estado do Mato
Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional e perrnanente do grupo indígena Karajá, com superfície de 5.704,8096 ha
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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(cinco mil, setecentos e quatro hectares, oitenta ares e noventa e
seis centiares) e perímetro de 37.140,64 m (trinta e sete mil, cento e quarenta metros e sessenta e quatro centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas aproximadas 11°14'55,5"8 e 50 0 4 6 ' 1 2 , 8 " W G r . , localízado na cabeceira de um córrego sem denominação e na margem
esquerda da Rodovia MT-100, de acesso da Cidade de Luciara a
São Félix, segue por uma linha reta com azimute e distância de
92°29'51,5" e 1.573,64 metros, até o Marco 6 de de coordenadas
geográficas aproximadas 11°14'57,7"8 e 50 0 4 5 ' 2 0 , 9 " W G r . ; daí
segue por uma linha reta com azimute e distância de 92°08'53,1"
e 1.366,16 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas
aproximadas 11°14'59,3"8 e 50 0 4 4 ' 3 5 , 9 " W G r . ; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 90°33'13,4" e 1.002,78
metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas
11°14'59'59,6"8 e 50 0 4 4 ' 0 2 , 8 " W G r . ; daí, segue por mim linha reta com azimute e distância de 47°55'26,5" e 1.335,74 metros, até o
Marco 9 de coordenadas geográficas aproximadas 11°14'30,5"8 e
500 4 3 ' 3 0 , 1 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 47°38'14,6" e 889,15 metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas aproximadas 11°14'10,9"8 e 500 4 3 ' 0 8 , 5 W G r . ;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
77°19'22,5" e 112,06 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas aproximadas 11°14'10,1"8 e 50 0 4 3 ' 0 4 , 9 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 98°11'13,6" e
2.389,05 metros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas
aproximadas 11°14'21,1"8 e 50 0 4 1 ' 4 6 , 9 " W G r . ; daí, segue por
uma linha reta com azimute e dstância de 97°46'26,0" e 1.567,41
metros, até o Marco 13 de coordenadas geográficas aproximadas
11°14'27,9"8 e 50 0 4 0 ' 5 5 , 7 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 45°49'31,9" e 1.112,90 metros, até o
Marco 14 de coordenadas geográficas aproximadas 11°14'02,7"8
e 50 0 4 0 ' 2 9 , 3 " W G r . ; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 44°42'37,0" e 67,05 metros, até o Marco 15 de coordenadas geográficas aproximadas 11°14'01,1"8 e 50°40'27,8"
WGr.; (do Marco 1 ao Marco 15 segue pela margem da rodovia
MT-100 no sentido para Luciara); daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 115°23'13,1" e 91,03 metros, até o
Marco 16 de coordenadas geográficas aproximadas 11°14'02,4"8
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e 50040'25,1"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 14W02'34,3" e 229,18 metros, até o Marco 17 de coordenadas geográficas aproximadas 11°14'08,6"8 e50040'20,9' 'WGr.j
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
129°34'28,9" e 209,37 metros, até o Marco 18 de coordenadas
geográficas aproximadas 11°14'12,9"8 e 50 040'15,5"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
112°04'38,0" e 381,31 metros, até o Marco 19 de coordenadas
geográficas aproximadas 11°14'17,6"8 e 50 040'03,9"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
104°55'49,5" e 746,99 metros, até o Marco 20 de coordenadas
geográficas aproximadas 11°14'23,8"8 e 50 039'40,0"WGr.; localizado na margem esquerda do Rio Araguaia. Leste: Do marco
antes descrito segue pelo citado rio a montante até a confluência com o furo da Suçuapara; daí, segue por este até a sua confluência com o Rio Araguaia; daí, segue por este a montante,
até o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas
11°19'02,6"8 e 50042'29,9"WGr. Sul: Do marco antes descrito,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
273°42'18,1" e 1.124,71 metros, até o Marco 4 de coordenadas
geográficas 'aproximadas 11°19'00,3"8 e 50 043'07,0"WGr.; daí,
segue . por uma linha reta com azimute e distância de
347°03'19,5" e 1.170,71 metros, até o Marco 3 de coordenadas
geográficas aproximadas 11°18'23,2"8 e 50 043'15,7"WGr., localizado na confluência do Córrego Curica no Córrego Doze de junho; daí. segue por este a montante, até a confluência com um
córrego sem denominação, no Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas 11°16'54,6"8 e 50 045'40,5"WGr. Oeste: Do marco antes descrito segue pelo referido córrego a montante, até o
Marco 1, início da descrição deste perímetro.
Art. 3? Fazem parte integrante da área indígena São Domingos as ilhas de 8uçuapara e do Padre, com as superfícies
aproximadas de 0,39.54 ha e 0,16.48 ha, respectivamente.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
J erbes Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETO N? 384, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demsrceçeo administrativa da área indígena Xikrin do Rio Ceteté,
no Estado do Pará.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n:' 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do indio (Funaí], da área indígena
Xikrin do Rio Cateté, localizada no Município de Parauapebas,
Estado do Pará, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena, com superfície de 439.150.5452ha (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e cinqüenta hectares, cinqüenta
e quatro ares e cinqüenta e dois centiares] e perímetro de
372.584m (trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e
quatro metros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do MC 9, de coordenadas
geográficas 06'07'33"8 e 51 '10'14"WGr., sítuado na margem direita do Rio Aquiri, segue por este, no sentido jusante, margem
direita, na distância de 89.687,02m, até o MC 1, de coordenadas
geográficas 05'57'14"8 e 50'43'20"WGr., situado na confluência
do Rio Aquiri com o Rio Itacaiúnas. Leste: Do MC 1, segue
no sentido montante, margem esquerda, na distância de
114.210,49m, até o MC 2, de coordenadas geográficas 06'31'20"8
e 50'29'00"WGr., situado na confluência do Rio Pium com Itacaiúnas; daí, segue pelo Rio Pium, no sentido montante, margem esquerda, na distância de 26.381,17m, até o MC 3, de coordenadas geográficas 06'38'45"8 e 50'28'37"WGr:, situado na
confluência do Igarapé Grotão com o Rio Pium; daí, segue pelo
Igarapé Grotão no sentido montante, margem esquerda, na distância de 16.671,76m, até o MC 4, de coordenadas geográficas
06'43'19"8 e 50'33'31"WGr., situado no início da linha seca.
8ul: Do MC 4, segue por uma linha seca de azimute verdadeiro
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de 285°54'18" na distância de 3.739,50m, até o MM 46, de coordenadas geográficas 06°42'46"8 e 50 0 3 5 ' 2 8 " W G r . ; daí, segue por
uma linha seca de azimute verdadeiro 268°21'13" na distância
de 6.003,27m, até o MM 40 de coordenadas geográficas
06°42'52"8 e 50 0 3 8 ' 4 2 " W G r . ; daí, segue por uma linha seca de
azimute verdadeiro 294°23'24" na distância de 2.102,85m, até o
MM 38 de coordenadas geográficas 06°42'24"8 e 50 0 3 9 ' 4 4 " W G r . ;
daí, segue por uma linha seca de azimute verdadeiro 265°17'59"
na distância de 4.692,81m, até o MM 33 de coordenadas geográficas 06°42'36"8 e 50 0 4 2 ' 1 5 " W G r . ; daí, segue por uma linha seca
de azimute verdadeiro 296°35'48" na distância de 1l.522,66m,
até o MM 21 de coordenadas geográficas 06°39'49"8 e
50 0 4 7 ' 4 8 ' ' W G r . ; daí, segue por uma linha seca de azimute verdadeiro 273°51'20", na distância de 5.590,85m, até o MM 15 de
coordenadas geográficas 06°39'37"8 e 50 0 5 0 ' 4 9 " W G r . ; daí, segue
por uma linha seca de azimute verdadeiro 239°06'20" na distância de 3.952,02m, até o MM 11 de coordenadas geográficas
06°40'43"8 e 50 0 5 2 ' 3 9 " W G r . ; daí, segue por uma linha seca de
azimute verdadeiro 297°50'58" na distância de 2.386,40m, até o
MM 8 de coordenadas geográficas 06°40'07"8 e 50 0 5 3 ' 4 7 " W G r . ;
daí, segue por uma linha seca de azimute verdadeiro 259°29'42"
na distância de 5.683,03m, até o MM 3 de coordenadas geográficas 06°40'06"8 e 50056'47"WGr.; daí, segue por uma linha seca
de azimute verdadeiro 272°40'17" na distância de 2.634,97m, até
o MC 5 de coordenadas geográficas 06°40'37"8 e 50 0 5 8 ' 1 2 " W G r . ,
situado à margem direita do Rio Cateté. Oeste: Do MC 5, segue
pelo Rio Cateté, no sentido jusante, margem direita na distância de 36.559,82m, até o MC 6, de coordenadas geográficas
06°28'15"8 e 51°02'08"WGr., situado na confluência do Rio
Bebkanreti com o Rio Cateté; daí, segue por uma linha seca de
azimute verdadeiro 339°13'51" na distância de 40,765,27m, até o
Me 9, início desta descrição perimétrica.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1);3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETO N? 385, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demercecõo edmínietretiva da área indígena Perigere, no Estado do
Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Indío (Funai), da área indígena Perigara, localizada no Município de Barão de Melgaço, Estado do
Mato Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 1O.740,4115ha (dez mil, setecentos e quarenta hectares, quarenta e um ares e quinze centiares) e perímetro de 61.911,39m (sessenta e um mil, novecentos
e onze metros e trinta e nove centímetros).
Art. 2? A área indígena de 'que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 3 de coordenadas
geográficas 16°48'15,277"8 e 56°12'31,849"WGr., localizado na
confrontação da Fazenda São Francisco (prop. Luiz Figueiredo
Barreto) com a Fazenda 8anto André; daí, segue por linha reta com azimute e distância de 112°20'12,4" e 106,04 metros,
até o marco 4 de coordenadas geográficas 16°48'16,576"8 e
56°12'28,530"WGr., daí, segue por linha reta com azimute e distâncía de 123°24'25,0" e 1.428,48 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas 16°48'42,012"8 e 56°11'48,137"WGr., localizado próximo a uma lagoa; daí, segue por linha reta com az imute e distância de 111°49'19,3" e 1.406,54 metros, até o Marco 6 de
coordenadas geográficas 16°48'58,851 "8 e 56°11 '03,952"WGr.,
daí, segue por linha reta com azimute e distância de 37°18' 42,2"
e 675,29 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas
16°48'41,320"8 e 56°10'50,198"WGr., daí, segue por linha reta com azimute e distância de 126°36'58,7" e 981,30 metros,
até o Marco 8 de coordenadas geográficas 16°49'00,258"8 e
56°10'23,506"WGr., daí, segue por linha reta com azimute e disCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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tância de 130°39'06,01" e 638,04 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas 16°49'13,718"8 e 56°10'07,093"WGr., daí, segue por linha reta com azimute e distância de 56°00'20,4" e
1.254,63 metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas
16°48'50,749"8 e 56°09'32,050"WGr., daí, segue por linha reta com azimute e distância de 86°42'21,6" e 1.828,93 metros,
até o Marco 11 de coordenadas geográficas 16°48'47,075"8 e
56°08'30,379"WGr., daí, segue por linha reta com azimute e distância de 88°34'48,7" e 940,76 metros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas 16°48'46,183"8 e 56°07'58,610"WGr., daí, segue por linha reta com azimute e distância de 89°12'31,8" e
2.098,83 metros, até o Marco 13 de coordenadas geográficas
16°48'44,939"8 e 56°06'47,716"WGr., localizado na margem direita do Rio São Lourenço. Leste/Sul: Do Marco 13 segue pelo Rio
São Lourenço no sentido jus ante, pela margem direita, com uma
distância de 36.232,71 metros, até o marco 1 de coordenadas geográficas 16°55'35,014"8 e 56°15'09,485"WGr., localizado na confrontação com a Fazenda São Francisco (Prop. Luiz Figueiredo
Barreto). Oeste: Do Marco 1 segue por linha reta com azimute e
distância de 12°11'44,1" e 2.558,05 metros, até o Marco 2 de
coordenadas geográficas 16°54'13,588"8 e 56°14'51,541"WGr.,
daí, segue por linha reta com azimute e distância de 20°48'03,1"
e 11.761,79 metros, até o Marco 3, início deste memorial.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1991: 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 386, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indlgena Japuíra, no Estado do
Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena Japuíra, localizada no Município de São José do Rio Claro, Estado do Mato Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional
e permanente indígena, com superfície de 152.509,88ha (cento e
cinqüenta e dois mil, quinhentos e nove hectares e oitenta e oito
ares) e perímetro de 193.546,89m (cento e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e seis metros e oitenta e nove centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto 1 de coordenadas
geográficas aproximadas 10"25'13"8 e 58"19'45"WGr., localizado na conflugência do Rio Arinos com o Rio Juruena, segue pelo Rio Arinos a montante, até a confluência com o Córrego Sararé, no Ponto 2 de coordenadas geográficas aproximadas
10"37'29"8 e 58"05'00"WGr. Leste: Do ponto antes descrito, segue pelo citado córrego a montante, até sua cabeceira, no Marco
16 de coordenadas geográficas aproximadas 10"55'22"8 e
58"06'24"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 122"11'22,8" e 2.050,00 metros, até o Marco 15 de coordenadas geográficas aproximadas 10"55'57"8 e 58"05'27"WGr.,
localizado na cabeceira do Córrego Sujo ou Marcolino. 8ul: Do
ponto antes descrito. segue pelo citado córrego a jusante, até
sua confluência com o Rio do Sangue, no Marco 1 de coordenadas geográficas aproximadas 11"00'25"8 e 58"16'39"WGr. Oeste:
Do ponto antes descrito, segue pelo citado rio a jusante, até sua
confluência com o Rio Juruena; daí, segue por este a jusante,
até o Ponto 1, início da descrição deste perímetro.
Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.

3700
DECRETO N? 387, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Trueru, no, Estado de
Roraima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n:' 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funaí) da área indígena
'I'ruaru, localizada no Município de Boa Vista, Estado de Roraima, com superfície de 5.652,8410ha (cinco mil, seiscentos e cinqüenta e dois hectares, oitenta e quatro ares e dez centiares) e
perímetro de 33.093,12m (trinta e três mil, noventa e três metros
e setenta e dois centímetros), caracterizada como de ocupação
tradicional e permanente indígena.
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas 03°16'15,455"N e 61°00'18,284"WGr., situado na confluência do Igarapé Arumim com o Igarapé do Barro; daí, segue
por uma linha reta com azimute de 93°37'34,0" com distância de
1.061,48 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas
03°16'13,202"N e 60 0 5 9 ' 4 3 , 9 8 3 " W G r . ; daí, segue por uma linha
reta ,com azimute de 108°58'00,2" com distância de 2.821,80 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas 03°15'43,176"N e
60 0 5 8 ' 1 7 , 6 2 5 " W G r . , situado na margem esquerda do Igarapé da
Linha; daí, segue pelo referido Igarapé, sentido montante, com
uma extensão de 1.096,09 metros, até o Marco 4 de coordenadas
geográficas 03°15'07,857"N e 60 0 5 8 ' 1 5 , 6 1 4 " W G r . ; daí, segue por
uma linha reta com azimute de 86°13'34,8" com distância de
2.576,40 metros, até o Marco 05 = 47 (Incra) de coordenadas
geográficas 03°15'13,207"N e 60 0 5 6 ' 4 9 , 3 5 5 " W G r . ; deste por uma linha reta com azimute de 86'14'10,6" com distância de 2.212,92 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas 03°15'17,788"N
e 60 0 5 5 ' 3 7 , 8 4 1 ' ' W G r . Leste: Do marco antes descrito, segue por
uma linha reta com azimute de 183'50'35,4" com distância de
Col. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.zdee. 1991.
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1.593,66 metros até o Marco 7 de coordenadas geográficas
03'14'26,042"N e 60'55'41,406"WGr.; deste por uma linha reta
com azimute de 165'14'18,9" com distância de 3.551,03 metros,
até o Marco 8 de coordenadas geográficas 03'12'34,220"N e
60'55'12.335"WGr., situado na margem esquerda do Igarapé
Saúba. Sul: Do marco antes descrito, segue pelo Igarapé Saúba,
sentido montante, com uma extensão de 2.494,07 metros, passando pela confluência com um igarapé sem denominação e por
este a montante, até o Marco 9 de coordenadas geográficas
03'12'33,454"N e 60'56'32,222"WGr., situado na sua cabeceira;
daí, segue por uma linha reta com azimute de 243'45'59,0" com
distância de 2.928,61 metros, até o Marco 10 de coordenadas
geográficas 03'11 '51,490"N e 60'57'57,368"WGr., situado na faixa de domínio da estrada de acesso da Colônia do Taiano, Boa
Vista; daí, segue pela citada estrada, com azimute de
298'23'53,0" com distância de 2.498,79 metros, até o Marco 11 de
coordenadas geográficas 03°12'30,312"N e 60'59'08,468"WGr.;
daí, segue pela mesma estrada, com azimute de 283'31 '52,8"
com distância de 569,27 metros, até o Ponto E-106 de coordenadas geográficas 03'12'34,683"N e 60'59'26,382"WGr.; daí continua pela citada estrada, com azimute de 268'31'17,4" com distância de 1.083,10 metros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas 03'12'33,842"N e 61'OO'01,444"WGr., situado na margem direita do Igarapé da Praia. Oeste: Do marco antes descrito, segue pelo Igarapé da Praia, sentido jusante, com uma extensão de 5.250,65 metros, até o Marco 13 de coordenadas geográficas 03'14'50,333"N e 61 'Ol'19,994"WGr., situado na Foz do
citado igarapé no Igarapé Arumim; daí, segue pelo Igarapé Arumim, sentido jusante, com extensão de 3.355,86 metros, até o
Marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publ i-

cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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DECRETO N? 388, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Pequiçembe, no Estado
do Pará.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n:' 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da'
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai}, da área indígena Paquiçamba, localizada no Município de Senador José Porfírio, no
Estado do Pará, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena, com supefície de 4.348,2668ha (quatro mil,
trezentos e quarenta e oito, hectares" vinte e seis ares e sessenta
e oito centiares) e perímetro de 34.051,95m (trinta e quatro mil,
cinqüenta e um metros e noventa e cinco centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 9 de coordenadas
geográficas 03°26'56,430"8 e 51°48'48,866"WGr., localizado na
margem direita do Igarapé Bom Jardim, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 51°00'51,9" e 656,59 metros, até
o Marco 10 de coordenadas geográficas 03°26'42,992"8 e
51°48'32,315"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 75°20'39,0" e 920,26 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas 03°26'35,434"8 e 51°48'03,456"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Mangueira; daí, segue por este, a jusante, com a distãncia de 6.046,99 metros, até o Marco 12
de coordenadas geográficas 03°27'23,703"8 e 51°45'31,200"WGr.,
localizado na confluência com o Rio Xingu, Leste: Do marco antes descrito, segue pelo Rio Xingu, a montante, com a distância
de 13.907,73 metros, até o Ponto A-267 de coordenadas geográficas 03°31 '14,995"8 e 51'48'34,070"WGr., localizado na confluência do Igarapé Paraíso. Sul: Do marco antes descrito, segue pelo citado igarapé, a montante, até o Marco 1 de coordenadas
geográficas 03°31'13,285"8 e 51°48'37,257"WGr., localizado na
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(G, t:2, pt. 1):3237-3757, nov.vdez. 1991.
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margem esquerda do Igarapé Paraíso; daí, por este, a montante,
com a distância de 4.504,47 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas 03°30'12,699"8 e 51°50'00,399"WGr., localizado
na sua cabeceira. Oeste: Do marco antes descrito, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 320°31'15,5" e
1.486,27 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas
03°29'35,312"8 e 51°50'30,991 "WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 26°44'07,0" e 602,28 metros, até
o Marco 4 de coordenadas geográficas 03°29'17,803"8 e
51°50'22,195"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 00°21'38,3" e 1.727,36 metros, até o Marco 5 de
coordenadas geográficas 03°28'21,553"8 e 51°50'21,793"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
39°10'48,8" e 948,49 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas 03°27'57,627"8 e 5l"50'02,352"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 65°25'27,3" e 1.810,68 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas 03°27'33,150"8 e
51°49'08,967"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 43°32'47,2" e 1.045,24 metros, até o Marco 8 de
coordenadas geográficas 03°27'08,498"8 e 51°48'45,609"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé Bom Jardim; daí segue por este, a jusante, com a distância de 395,59 metros, até o
Marco 9, inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 389, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação eâmínietretiva da área indígena Tembé, no Estado do
Pará.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n:' 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Ccl. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I):3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena
Tembé, localizada no Município de Torné-Açu, Estado do Pará,
caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfície de 1.075,1881ha (um mil e setenta e cinco hectares, dezoito ares e oitenta e um centiares) e perímetro
de 16.817,84m (dezesseis mil, oitocentos e dezessete metros e oitenta e quatro centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 2 de coordenadas
geográficas aproximadas 02°40'03"8 e 48°1T17"WGr., localizado na margem direita do Igarapé do João Baiano, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 90°59'35,4" e 2.178,20
metros, até o Marco 1 de coordenadas geográficas aproximadas
02°40'05"8 e 48°16'06"WGr., localizado na margem esquerda do
Rio Acará Mirim. Leste: Do marco antes descrito, segue pelo referido rio, a montante, com uma distância de 9.757,70 metros,
até o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas
02°42'07"8 e 48°15'40"WGr. Sul: Do marco antes descrito, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 267°35'32,1" e
2.888,69 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas aproximadas 02°42'11"8 e 48°1T14"WGr. Oeste: Do marco antes
descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de
00°38'37" e 2.731,33 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas 02°40'42"8 e 48°1T13"WGr., localizado na
margem direita do Igarapé do João Baiano; daí, segue por este
a jusante, com uma distância de 1.440,12 metros, até o Marco I,
início da descrição deste perímetro.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3705
DECRETO N? 390, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Miratu, no Estado do
Amazonas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de
1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena Miratu, localizada no Município de Uarini, Estado do Amazonas,
caracterizada como de ocupação tradicional e permanente
indígena, com superfície de 13.198,7880ha (treze mil, cento e noventa e oito hectares, setenta e oito ares e oitenta centiares) e
perímetro de 48.431,16m (quarenta e oito mil, quatrocentos e
trinta e um metros e dezesseis centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 10 de coordenadas
geográficas aproximadas 02°58'41"8 e 65°16'39"WGr., segue por
uma linha reta com azimute e distãncia de 81°00'56,3" e 303,49
metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas aproximadas
02°58'40"8 e 65°16'29"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 92°47'39,1" e 3.697,88 metros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas aproximadas 02°58'46"8
e 65°14'30"WGr.; daí, segue por uma linha reta com az imute e distância de 88°01'21,4" e 1.936,73 metros, até o Marco
13 de coordenadas geográficas aproximadas 02°58'44"8 e
65°13'27"WGr.; daí, segue por uma línha reta com azimute e
distância de 91°28'09,8" e 1.254,74 metros, até o Ponto 1 de coordenadas geográficas aproximadas 02°58'45"8 e 65°12'47"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
108°40'04,9" e 964,71 metros, até o Ponto 2 de coordenadas geográficas aproximadas 02°58'55"8 e 65°12'17"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 125°32'50,8" e
1.016,94 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas
aproximadas 02°59'14"8 e 65°11 '50"WGr.; daí, segue por uma liCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez , 1991.
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nha reta com azimute e distância de 91°49'28,0" e 1,832,26 metros, até o Marco 15 de coordenadas geográficas aproximadas
02°59'16"8 e 65°10'51"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 93°36'22,2" e 1,266,32 metros, até o Marco 16 de coordenadas geográficas aproximadas 02°59'19"8 e
65°10'10"WGr., localizado na margem direita do Igarapé Barroso; daí, segue por este a jusante com uma distância de 1.000,44
metros, até sua confluência com o Rio U arini, no Marco
1 de coordenadas geográficas aproximadas 02°59'33"8 e
65°09'42"WGr. Leste; Do marco antes descrito, segue pelo referido rio a montante com uma distância de 11,247,65 metros, até
a confluência do Igarapé Moiro, no Ponto 3 de coordenadas geográficas aproximadas 03°04'12"8 e 65°12'34"WGr. 8ul: Do ponto antes descrito, segue pelo referido igarapé a montante com
uma distância de 8.126,81 metros, até a confluência do Igarapé
Biriba, no Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas
03°05'09"8 e 65°16'15"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 292°30'38,9" e 2.563,33 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas 03°04'37"8 e
65°17'31"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 296°24'16,6" e 2.106,97 metros, até o Ponto
4 de coordenadas geográficas aproximadas 03°04'06"8 e
65°18'32"WGr. Oeste: Do ponto antes descrito, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 06°20'30,8" e 949,38 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas aproximadas
03°03'35"8 e 65°18'29"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 09°17'22,8" e 3.120,17 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas 03°01'55"8 e
65°18'12"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 12°57'08,3" e 2.715,53 metros, até o Marco
6 de coordenadas geográficas aproximadas 03°00'29"8 e
65°17'52"WGr., localizado próximo ao Igarapé Arraia; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 16°06'36,1" e
434,30 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas aproximadas 03°00'16"8 e 65°17'49"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 66°30'44,6" e 1,278,52 metros, até
o Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas 02°59'59"8
e 65°17'1l"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 345°25'41,3" e 152,87 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas aproximadas 02°59'54"8 e 65°17'12"WGr.;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.â, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
24°06'20,9" e 2.462,14 metros, até o Marco 10, início da descrição
deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 391, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demerceçeo administrativa da área indígena Rio Formoso. no Esta-

do do Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de
1973,
DECRETA;
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena Rio
Formoso, localizada no Município de T'angará da Serra, Estado
do Mato Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena, com superfície de 19.749,4741ha (dezenove
mil, setecentos e quarenta e nove hectares, quarenta e sete ares
e quarenta e um centiares) e perímetro de 85.839,62m (oitenta e
cinco mil, oitocentos e trinta e nove metros e sessenta e dois
centímetros].
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°25'02"S e 58°08'45"WGr., situado
na cabeceira do Rio Juba e na confrontação da Fazenda Itamarati, segue por uma linha reta com azimute e distância de
66°04'02,1" e 998,27 metros, até o Marco 1001 de coordenadas
geográficas aproximadas 14°24'49"S e 58°08'14"WGr.; daí, seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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gue por uma linha reta com azimute e distância de 66°04'01,8" e
999,41 metros, até o Marco 1002 de coordenadas geográficas
aproximadas 14°24'36"8 e 58°07'44"WGr.; daí, segue por uma Iinha reta com azimute e distância de 66°05'05,0" e 998,79 metros,
até o Marco 1003 de coordenadas geográficas aproximadas
14°24'23"8 e 58°07'13"WGr.; daí, segue por uma linha reta. COm
azimute e distância de 66°04'38,1" e 998,46 metros, até o Marco
1004 de coordenadas geográficas aproximadas 14°24'10"8 e
58°06'42"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 66°05'10,9" e 1.005,74 metros, até o Marco 1005
coordenadas geográficas aproximadas 14°23'57"8 e
de
58°06'12"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 66°04'07,2" e 2.000,17 metros, até o Marco 1006
de
coordenadas geográficas aproximadas 14°23'31"8 e
58°05'1l"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 66°06'15,2" e 787,47 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas 14°23'20"8 e 58°04'46"WGr.
Leste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 152°34'00,4" e 998,65 metros, até o Marco
2001 de coordenadas geográficas aproximadas 14°23'49"8 e
58°04'31"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 152"29'56,5" e 998,02 metros, até o Marco 2002
coordenadas geográficas aproximadas 14°24'18"8 e
de
58°04'16"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 152°32'57,1" e 998,58 metros, até o Marco 2003
coordenadas geográficas aproximadas 14°24'47"8 e
de
58°04'01"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 152°27'32,5" e 998,61 metros, até o Marco 2004
coordenadas geográficas aproximadas 14°25'16"8 e
de
58°03'45"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 152°24'40,3" e 998,53 metros, até o Marco 2005
coordenadas geográficas aproximadas 14°25'45"8 e
de
58°03'30"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 152°30'05,5" e 775,87 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas 14°26'07"8 e 58°03'18"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
78°07'26,5" e 133,56 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas aproximadas 14°26'06"8 e 58°03'14"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 172°10'17,6" e
1.012,39 metros, até o Marco 4001 de coordenadas geográficas
aproximadas 14°26'39"8 e 58°03'09"WGr.; daí, segue por uma IiCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, r.z, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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nha reta com azimute e distância de 172'08'51,9" e 999,13 metros, até o Marco 4002 de coordenadas geográficas aproximadas
14'27'11"8 e 58'03'05"WGr_; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 172'09'47,7" e 998,91 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas 14'27'43"8 e
58'03'01"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 172'10'06,8" e 3.772,47 metros, até o Marco 5001
e
coordenadas
geográficas
aproximadas
14'29'45"8 e
58'02'44"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 172'13'27,8" e 1.995,21 metros, até o Marco 5002
de coordenadas geográficas aproximadas 14'30'49"8 e
58'02'35"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 172'06'11,7" e 2.032,06 metros, até o Marco
6 de coordenadas geográficas aproximadas 14'31'55"8 e
58'02'26"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 205'59'07,1" e 1.099,80 metros, até o Marco 6001
de coordenadas geográficas aproximadas 14'32'27"8 e
58'02'43"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 206'01'56,9" e 1.998,21 metros, até o Marco
7 de coordenadas geográficas aproximadas 14'33'25"8 e
58'03'12"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 135'13'01,4" e 1.578,39 metros, até o Marco
7/A de coordenadas geográficas aproximadas 14'34'02"8 e
58'02'35"WGr., situado na margem direita do Rio Formoso; daí,
segue a jusante, com uma extensão de 35.689,88 metros, até o
Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas 14'85'43"8 e
58'OO'51"WGr., situado na margem direita do citado rio e na
confrontação da Fazenda 8udamata. Sul: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta confrontando com a referida fazenda, com azimute e distância de 226'27'02,8" e 3.691,83 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas aproximadas
14°37'06"8 e 58'02'21 "WGr., situado na margem esquerda do Rio
Bonito, segue por este a montante, com uma extensão de
1.216,32 metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas
aproximadas 14°37'26"8 e 58'02'42"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 226'30'58,3" e 1.637,10 metros, até o Marco 10/A de coordenadas geográficas aproximadas
14'38'02"8 e 58'03'22"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 229'30'41,7" e 2.719,61 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas aproximadas 14'38'59"8 e
58'04'31"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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distância de 117°48'04,2" e 331,01 metros, até o Marco III A
de coordenadas geográficas aproximadas 14°39'05"8 e
58°04'21"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 218°07'26,2" e 700,96 metros, até o Marco
12 de coordenadas geográficas aproximadas 14°39'23"8 e
58°04'36"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 286°03'18,3" e 3.855,05 metros, até o Marco
13 de coordenadas geográficas aproximadas 14°38'47"8 e
58°06'40"WGr., situado na borda de uma estrada. Oeste: Do
marco antes descrito, segue confrontando com a Fazenda da Samelo, com azimute e distância de 38°57'20,2" e 1.224,61 metros,
até o Marco 1301 de coordenadas geográficas aproximadas
14°38'16"8 e 58°06'14"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 38°57'17,1" e 1.992,66 metros, até o Marco 1302 de coordenadas geográficas aproximadas 14°37'26"8 e
58°05'32"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 38°56'47,4" e 1.954,24 metros, até o Marco 1303
de coordenadas geográficas aproximadas 14°36'37"8 e
58°04'50'''WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 38°56'12,7" e 1.983,94 metros, até o Marco
14 de coordenadas geográficas aproximadas 14°35'47"8 e
58°04'08"WGr., situado na margem esquerda do Córrego Bonitinho; daí, segue por este, a montante, com uma extensão de
8.652,71 metros, até a sua cabeceira, no Marco 15 de coordenadas geográficas 14°32'17"8 e 58°05'32"WGr.; dai, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 29P42'13,9" e 2.776,41 metros, até o Marco 16 de coordenadas geográficas aproximadas
14°31'43"8 e 58°06'58"WGr., situado na margem esquerda do
Rio Juba; daí, segue por este a montante com uma extensão de
17.413,32 metros, até a sua cabeceira, no Marco 1, inicial desta
descrição.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
J ar bas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt, 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETO N? 392, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da área indígena Wassu-Cocal no Estado
de Alagoas.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
I

DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) , da área indígena
Wassu-Cocal, localizada no Município de Joaquim Gomes, Estado de Alagoas, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena, com superfície de 2.758,0938ha (dois mil,
setecentos e cinqüenta e oito hectares, nove ares e trinta e oito
centiares) e perímetros de 24.404,16m (vinte e quatro mil, quatrocentos e quatro metros e dezesseis centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas 09°04'39,568"8 e 35°45'54,673"WGr., segue por uma
linha reta com azimute e distância de 37°08'04,1" e 1.053,43 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas 09°04'12,407"8 e
35°45'33,654"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 41°18'37,2" e 754,91 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas 09°03'54,090"8 e 35°45'17,212"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 54°03'42,8"
e 718,38 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas
09°03'40,519"8 e 35°44'58,084"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 330°51'57,5" e 427,05 metros, até
o Marco 5 de coordenadas geográficas 09°03'28,331"8 e
35°45'04,815"WGr.; situado na margem direita do Rio Camaragibe; daí, segue pelo referido rio, a jusante, com uma extensão de
216,14 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas
09°03'26,319"8 e 35°44'58,008"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 167°06'42,4" e 564,72 metros, até
o Marco 7 de coordenadas geográficas 09°03'44,258"8 e
35°44'54,002"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.
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distância de 86"53'21,7" e 573,23 metros, até o Marco 8 de coordenadas geográficas 09°03'43,380"8 e 35°44'35,273"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 16°08'09,9"
e 368,53 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas
09°03'31,898"8 e 35°44'31,838"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 91°37'11,2" e 444,66 metros, até
o Marco 10 de coordenadas geográficas 09°03'32,413"8 e
35°44'17,305"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 211°51'59,6" e 237,96 metros, até o Marco 11 de
coordenadas geográficas 09°03'38,955"8 e 35°44'21,463"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
71°46'21,4" e 422,36 metros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas 09°03'34,759"8 e 35°44'08,303"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 90°48'40,0" e 816,11 metros, até o Marco 13 de coordenadas geográficas 09°03'35,311"8
e 35°43'41,622"WGr.; situado na margem direita do Rio Carnaragíbe; daí, segue por este, a montante, até a confluência com um
córrego sem denominação e por este, a montante, com distância
total de 882,41 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas 09°03'07,780"8 e 35°43'33,535"WGr.; situado próximo a uma
ponte. Leste: Do ponto antes descrito, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 146°47'06,9" e 626,72 metros, até o
Marco 15 de coordenadas geográficas 09°03'24,917"8 e
35°43'22,434"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 69°38'26,6" e 497,35 metros, até o Marco 16 de coordenadas geográficas 09°03'19,396"8 e 35°43'07,136"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 80°38'44,8"
e 7.59 metros, até o Marco a/ri? de coordenadas geográficas
09°03'19,557"8 e 35°43'06,908"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 151°34'58,4" e 2.289,31 metros,
até o Marco 17 de coordenadas geográficas 09°04'25,120"8 e
35°42'31,720"WGr., situado no bordo direito da Rodovia BR-101,
no sentido de Maceió a Recife; daí, segue pela referida rodovia
no sentido Recife, com azimute e distância de 63°57'55,7" e
232,66 metros, até o Marco 18 de coordenadas geográficas
09°04'21,849"8 e 35°42'24,854"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 170°46'42,3" e 914,37 metros, até
o Marco 19 de coordenadas geográficas 09°04'51,241"8 e
35°42'20,276"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 68"54'53,3" e 107,75 metros, até o Marco 20 de coordenadas geográficas 09°04'50,001"8 e 35°42'16,996"WGr.; daí,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. Il;3237-3757, nov.Zdez , 1991.
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segue por uma linha reta com azimute e distância de
118'36'21,0" e 539,83 metros, até o Marco 21 de coordenadas
geográficas 09'04'58,527"8 e 35'42'01,546"WGr. 8ul: Do marco
antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e distãncia de 229'48'41,5" e 2.601,22 metros, até o Marco 22 de coordenadas geográficas 09'05'52,636"8 e 35'43'06,984"WGr., situado
próximo de um córrego sem denominação; daí, segue por uma Iinha reta com azimute e distância de 195'08'55,3" e 428,05 metros, até o Marco 23 de coordenadas geográficas 09'06'06,051"8
e 35'43'10,761"WGr., situado na margem direita do referido córrego; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
252'02'41,9" e 431,27 metros, até o Marco 24 de coordenadas
geográficas 09'06'10,304"8 e 35'43'24,303"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 158'41'06" e
175,17 metros, até o Marco 25 de coordenadas geográficas
09'06'15,626"8 e 35'43'22,281"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 251'34'14,6" e 542,35 metros, até
o Marco 26 de coordenadas geográficas 09'06'21,081"8 e
35'43'39,142"WGr., situado na margem direita do Rio Camaragibe; daí, segue por este, a montante, com uma extensão de 339,81
metros, até o Marco 27 de coordenadas geográficas
09'06'31,781"8 e 35'43'36,205"WGr., situado próximo a Aldeia
Serrinha e na margem direita do referido rio; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 248'16'33,6" e
1.522,53 metros, até o Marco 28 de coordenadas geográficas
09'06'49,758"8 e 35'44'22,608"WGr. Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de
322'43'25,0" e 2.144,22 metros, até o Marco 29 de coordenadas
geográficas 09'05'53,942"8 e 35'45'04,700"WGr., situado na borda direita da Rodovia BR-101, no sentido de Maceió a Recife;
daí, segue pela referida estrada no sentido de Maceió, com azimute e distância de 222'54'58,4" e 314,14 metros, até o Marco 33
de coordenadas geográficas 09'06'01,378"8 e 35'45'11,757"WGr;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
306'41 '22,6" e 963,97 metros, até o Marco 34 de coordenadas
geográficas 09'05'42,450"8 e 35'45'36,934"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 24'21'45,4" e
528,56 metros, até o Marco 30 de coordenadas geográficas
09'05'26,848"8 e 35'45'29,685"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 308'02'58,5" e 385,23 metros, até
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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o Marco 31 de coordenadas geográficas 09°05'19,047"8 e
35°45'39,528"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 334°04'13,2" e 1.021,20 metros, até o Marco 32 de
coordenadas geográficas 09°04'49,067"8 e 35°45'53,910"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
354°59'11,3" e 292,98 metros, até o Marco 1, início da descrição
deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 393, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcaçào administrativa da área indígena Sai-Cinza, no Estado
do Pará.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei ri? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da Área Indígena SaiCinza, localizada no Município de Itaituba, no Estado do Pará,
com superfície de 125.552,0800ha (cento e vinte e cinco mil e quinhentos e cinqüenta e dois hectares e oito ares) e perímetro de
273,223,91m (duzentos e setenta e três mil e duzentos e vinte e
três metros e noventa e um centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 8AT-2 de coordenadas geográficas 06°29'33,091"8 e 58°16'41,043"WGr., localizado na confluência do Igarapé Maloca com o Rio Tapajós, segue
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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por este a jusante, com uma extensão de 15.271,89 metros, até O
Marco MC-8 de coordenadas geográficas 06°25'50,009"8 e
58°09'52,986"WGr., localizado na margem direita do citado rio;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
37°50'58,9" e 649,427 metros, até o Marco MC-9 de coordenadas
geográficas 06°25'33,344"8 e 58°09'39,978"WGr., localizado na
margem da Ilha Porto Alegre; daí, segue pelo braço maior do
Rio Tapajós, margeando a citada ilha, a justante, com uma extensão de 4.131,04 metros, até o Marco MC-25 de coordenadas
geográficas 06°25'17,169"8 e 58°0T35,434"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 92°53'37,4" e 619,525
metros, até o Marco MC-27 de coordenadas geográficas
06°25'18,233"8 e 58°0TI5,292"WGr., localizado na margem direita do Rio Tapajós; daí, segue por este a jusante, com uma extensão de 544,85 metros, até o Marco MG-34 de coordenadas
geográficas 06°25'21,542"8 e 58°06'58,644"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 81°50'04,3" e 2.141,85
metros, até o Marco MC-37 de coordenadas geográficas
06°25'11,786"8 e 58°05'49,582"WGr., localizado na .margem da
Ilha das Piranhas; daí, segue pelo braço maior do Rio Tapajós,
margeando a citada ilha, a jusante, com uma extensão de
9.002,74 metros, até o Marco MC-46 de coordenadas geográficas
06°24'47,875"8 e 58°01'22,374"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 358.02'20,9" e 883,24 metros, até
o Marco MG·47 de coordenadas geográficas 06°24'19,132"8 e
58°01'23,290"WGr., localizado numa pequena ilha; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 51°10'31,4" e
2.037,03 metros, até o Marco MC-48 de coordenadas geográficas
06°23'37,650"8 e 58°00'31,584"WGr., localizado na margem esquerda do Rio Tapajós; daí, segue por este a justante, com uma
extensão de 3.478,38 metros, até o Marco MC-52 de coordenadas
geográficas 06°22'34,305"8 e 57°59'02,594"WGr., localizado no
seu braço menor; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 334°28'59" e 1.330,57 metros, até o Ponto C-63 de
coordenadas geográficas 06°21'55,2"8 e 57°59'21,2"WGr., localizado na margem de um lago; daí, segue por uma linha reta
com azimute de 262°38'10" e distância de 75,82 metros até o
Marco MC·64 de coordenadas geográficas 06°21 '55,484"8 e
57°59'23,613"WGr., localizado na outra margem do citado lago;
daí, segue margeando o citado lago, numa extensão de 1.501,73
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3716
metros, até o Ponto C-66 de coordenadas geográficas
06°21'29,4"8 e 57°58'45,3"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azímute e dístâncía de 337 °52 '20" e 297,55 metros, até o
Marco MG-69 de coordenadas geográficas 06°21 '20,384"8 e
m058'48,998"WGr., localizado na margem do Lago Muiuçu; daí,
segue margeando o citado lago, numa extensão de 5.298,13
metros, até o Marco MC-78 de coordenadas geográficas
06°20'29,394"8 e 57'56'29,157"WGr., localizado na confluência
do Igarapé Muiuçu com o Rio Tapajós; daí, segue pelo citado
igarapé, a montante, numa extensão de 8.786,26 metros, até o
Marco MA-206 de coordenadas geográficas 06°18'51,562"8 e
57'59'40,131"WGr., localizado na margem esquerda do citado
Igarapé com a faixa de domínío da BR-230; daí, segue pela faixa
de domínio da BR-230, numa extensão de 23.313,02 metros até o
Marco 8AT-1 de coordenadas geográficas 06°13'05,145"8 e
57'49'43,655"WGr., localizado no cruzamento da BR-230 com a
rodovia de acesso a J acareacanga; daí, segue pela faixa de
domínío da citada rodovía numa extensão de 201,35 metros, até
o Marco MC-300 de coordenadas geográficas 06'13'07,405"8 e
m'49'37,514"WGr.; daí segue por uma linha reta com azimute e
distância de 152°35'54,9" e 2.080,47 metros, até o Marco MC-317
de coordenadas geográficas 06'14'07,598"8 e 57°49'06,462"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
153°05'44,7" e 2.006,43 metros, até o Marco MC-343 de coordenadas geográficas 06'15'05,907"8 e 57°48'36,958"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 152'25'41,6" e
1.309,89 metros, até o Marco MC-351 de coordenadas geográficas
06'15'43,749"8 e 57'48'17,313"WGr., localizado na margem do
Igarapé Fazenda; daí, segue por este, a jusante, numa extensão
de 5.678,33 metros, até o Marco MC-108 de coordenadas geográficas 06'15'31,518"8 e m046'02,164"WGr., localizado na margem
esquerda do Rio Tapajós; daí segue por uma linha reta com azimute e dístância de 170°02'10,8" e 1.658,24 metros, até o
Marco IR-09 de coordenadas geográficas 06°16'24,716"8 e
57°45'52,916"WGr., localizado na margem da Ilha do Eustáquio;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
167'21'00,0" e 1.372,60 metros, até o Marco MC-106 de coordenadas geográficas 06'17'08,344'8 e 57°45'43,227"WGr., localizado
na margem da citada ilha; daí, segue margeando a citada ilha,
a montante, numa extensão de 1.097,06 metros, até o MarCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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co MG-I01 de coordenadas geográficas 06'16'45,564"8 e
57'45'18,736"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 63'55'28,5" e 1.991,807 metros, até o Marco MC-I00
de coordenadas geográficas 06'16'17,135"8 e 57'44'20,432"WGr.,
localizado na margem direita do braço menor do Rio Tapajós.
Leste: Do marco antes descrito, segue pela margem direita do
braço menor do citado rio, numa extensão de 7.914,93 metros,
até o Marco M8-00 de coordenadas geográficas 06'19'24,866"8 e
57'45'28,044"WGr., localizado na confluência com o Igarapé
Restinga; daí, segue pelo citado igarapé, a montante, com uma
extensão de 18.799,54 metros, até o Marco M8-44 de coordenadas geográficas 06'26'14,492"8 e 57'43'09,538"WGr. Sul: Do
marco antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 263'06'37,2" e 2.875,62 metros, até o Marco M8-43
de coordenadas geográficas 06'26,25,593"8 e 57'44'42,480."WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
264'29'58,3" e 2.797,63 metros, até o Marco M8-42 de coordenadas geográficas 06'26'34,190"8 e 57'46'13,150"WGr., localizado
na margem direita do Rio Cabitutu; daí, segue por este, a jusante, numa extensão de 20.604,04 metros, até sua confluência com
o Rio Tapajós, no Marco MC-90 de coordenadas geográficas
06'19'54,897"8 e 57'47'37,585"WGr.; daí, segue por este arnontante, numa extensão deS.899,ü6 metros, até a confluência com
o Igarapé Cadiriri, no Marco MJ-01 de coordenadas geográficas
06'19'51,703"8 e 57'52'01,109"WGr.; daí, segue por este a montante, numa extensão de 83.102,62 metros, até o Marco MA-18
de coordenadas geográficas 06'40'13,475"8 e 58'04'19,463'.'WGr.
Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 303'06'26,2" e 2.796,10 metros, até oMarco MA-17 de coordenadas geográficas 06'39'23,577"8 e
58°05'35,582"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 303'08'09,0" e 2.112,43 metros, até o Marco MA-16
de coordenadas geográficas 06'38'45,857"8 e 58'06'33,124"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
303'10'00,3" e 2.578,50 metros, até o Marco MA-15 de coordenadas geográficas 06'37'59,764"8 e 58'07'43,292"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 303'11'37,6" e
1.741,49 metros, até o Marco MG-135 de coordenadas geográficas 06'37'28,612"8 e 58'08'30,687"WGr.; Daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 303'12'36,8" e 569,36
metros, até o Marco MA-H de coordenadas geográficas
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília,' 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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06°37'18,422"8 e 58°08'46,175"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 303°14'09,9" e 2.141,48 metros,
até o Marco MA-13 de coordenadas geográficas 06°36'40,078"8 e
58°09' 44,403"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 303°16'00,6" e 2.375,32 metros, até o Marco MA-12
de coordenadas geográficas 06°35'57,499'8 e 58°10'48,964"WGr;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
303°17'34,3" e 2.125,79 metros, até o Marco MA-ll de coordenadas geográficas 06°35'19,367"8 e 58°11'46,735"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 314°03'47,9" e
1.015,55 metros, até o Marco MA-lO de coordenadas geográficas
06°34'56,319"8 e 58°12'10,440"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 314°04'44,0" e 2.223,59 metros,
até o Marco MA·9 de coordenadas geográficas 06°34'05,832"8 e
58°13'02,336"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 314°06'00,8" e 2.021,59 metros, até o Marco MA-8
de coordenadas geográficas 06°33'19,910"8 e 58°13'49,486"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
314°07'32,7" e 2.026,57 metros, até o Marco MA-7 de coordenadas geográficas 06°32'33,856"8 e 58°14'36,728"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 314°08'43,5" e
2.184,77 metros, até o Marco MA-6 de coordenadas geográficas
06°31'44,182"8 e 58°15'27,670"Wgr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 314°09'22,5" e 1.801,76 metros, até
o Marco MA-5 de coordenadas geográficas 06°31'03,212"8 e
58°16'09,610"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 314°09'46,3" e 2.160,27 metros, até o Marco MA-4
de coordenadas geográficas 06°30'14,086"8 e 58°16'59,926"WGr.,
localizado na margem direita do Igarapé Maloca; daí, segue por
este a justante, numa extensão de 1.596,72 metros, até sua confluência com o Rio Tapajós, no Marco 8AT-2, início da descrição deste perímetro.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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DECRETO N? 394, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demerceçeo administrativa da área índigena Apiaká-Kayabí, no Estado do Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena
Apiaká-Kayabi, localizada no Município de Juara, Estado do
Mato Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 109.245,3822ha (cento e nove mil, duzentos e quarenta e cinco hectares, trinta e oito ares e
vinte e dois centiares) e perimetro de 162.507,90m (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e sete metros e noventa centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco MJ-12 de coordenadas geográficas 10°53'34,004"8 e 57°35'12,228"WGr., localizado na confluência do Córrego Armindo com o Rio dos Peixes,
segue por este a montante, numa extensão de 3.749,48 metros,
até a confluência com o Córrego das Pedras, no Marco 8AT-5
de coordenadas geográficas 10°52'20,974"8 e 57°33'43,275"WGr.;
daí, segue por este, a montante, com uma extensão de 49.374,89
metros, até sua cabeceira, no Marco MF-2 de coordenadas geográficas 10°48'39,238"8 e 57°22'19,313"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 68°39'34,7" e 199,47
metros, até o Marco MJ-2 de coordenadas geográficas
10°48'36,882"8 e 57°22'13,171"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 68°44'47,9" e 5.821,59 metros,
até o Marco MJ-3 de coordenadas geográficas 10°47'28,383"8 e
57°19'14,404"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 69°08'25,5" e 2.755,54 metros, até o Marco MJ-4 de
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília; 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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coordenadas geográficas 10'46'56.523"8 e m017'49,571"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
117°05'21,0" e 3.510,70 metros, até o Marco MG-594 de coordenadas geográficas 10°47'48,667"8 e 57'16'06,711"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 116°44'46,3" e
1.342,63 metros, até o Marco MJ -5 de coordenadas geográficas
10°48'08,367"8 e 57'15'27,251 "WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 116'58'35,8" e 2.631,63 metros,
até o Marco MJ-6 de coordenadas geográficas 10°48'47,296"8 e
57'14'10,025"WGr., localizado na cabeceira do Córrego Extrema. Leste: Do marco antes descrito, segue pelo citado córrego, a
jusante, numa extensão de 15.730,46 metros, até o Marco M-7 de
coordenadas geográficas 10°54'05,177"8 e 57°15'00,204"WGr., localizado na divisa com a Fazenda Apiaka: daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 146'18'43,4" e 550,80 metros, até o Marco MH-8 de coordenadas geográficas
10°54'20,102"8 e 57°14'50,156"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 191°19'36,1" e 2.469,07 metros,
até o Marco MH-9 de coordenadas geográficas 10'55'38,920"8 e
57°15'06,194"WGr., localizado na margem esquerda do Rio dos
Peixes; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância
de 101°18'52,2" e 890,46 metros, até o Marco MH-lO de coordenadas geográficas 10°55'44,632"8 e 57'14'37,415"WGr., localizado na divisa com as Fazendas Apiaka e Águas Claras; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 191°19'37,7"
e 2.347,94 metros, até o Marco MH-11 de coordenadas geográficas 10°56'59,579"8 e 57°14'52,673"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 191'19'37,4" e 1.993,13 metros, até o Marco MH-12 de coordenadas geográficas
10'58'03,183"8 e 57°15'05,660"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 191°19'25,2" e 1.733,12 metros,
até o Marco MH-13 de coordenadas geográficas 10'58'58,506"8 e
57°15'16,913"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 191'19'22,3" e 211,59 metros, até o Marco MH-14 de
coordenadas geográficas 10'59'05,264"8 e 57°15'18,286"WGr., localizado na margem direita da estrada de Acesso a Usina Hidrelétrica; daí, segue margeando a citada estrada, numa extensão
de 15.858,07 metros, até o Marco MH-17 de coordenadas geográficas 11°07'15,483"8 e 57'15'52,771"WGr., localizado na margem
esquerda da citada estrada. 8ul: Do marco antes descrito, segue
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por uma linha reta com azimute e distância de 269°53'17,6" e
1.904,96 metros, até o Marco MH-18 de coordenadas geográficas
1P07'15,550"8 e 5TI6'55,539"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 269°53'28,0" e 2.145,69 metros,
até o Marco MH-19 de coordenadas geográficas 11°07'15,607"8 e
57°18'06,296"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 269°53'29,2" e 1.941,95 metros, até o Marco MH-20
de coordenadas geográficas 11°07'15,664"8 e 57°19'1O,284"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
269°53'35,6" e 144,40 metros, até o Marco MF-7 de coordenadas
geográficas lP07'15,664"8 e 57°19'15,053"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância de 291°57'48,5" e
1.688,17 metros, até o Marco MH-320 de coordenadas geográficas 11°06'55,058"8 e 57°20'06,682"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 292°25'34,1" e 1.179,08 metros, até o Marco MH-310 de coordenadas geográficas
11°06'40,372"8 e 57°20'42,578"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 291°54'50,4" e 1.887,46 metros,
até o Marco MH-288 de coordenadas geográficas 11"06'17,379"8
e 57°21 '40,273"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 292°12'33,5" e 2.068,07 metros, até o Marco
MH-264
de
coordenadas
geográficas
11°05'51,842"8
e
57°22'43,346"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 292°29'49,2" e 1.955,54 metros, até o Marco MH-240
de coordenadas geográficas 11°05'27,409"8 e 57°23'42,871"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
292°43'36,5" e 1.996,70 metros, até o Marco MH-220 de coordenadas geográficas 11°05'02,213"8 e 57°24'43,579"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 291°32'41,2" e
995,19 metros, até o Marco MG-213 de coordenadas geográficas
11°04'50,266"8 e 57°25'14,037"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 292°29'55,0" e 1.076,92 metros,
até o Marco MH-205 de coordenadas geográficas 11°04'36,800"8
e 57°25'46,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 292°01 '20,2" e 1.985,80 metros, até o Marco MH-192 de
coordenadas geográficas 11°04'12,472" e 57°26'47,437"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância de
292°34'56,7" e 1.977,24 metros, até o Marco MH-178 de coordenadas geográficas 11°03'47,660"8 e 57°27'47,610"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 292°39'36,1" e
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1.988,73 metros, até o Marco MH-159 de coordenadas geográficas lP03'22,627"8 e 57°28'48,013"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 293°03'11,5" e 2.055,58 metros, até o Marco MH-140 de coordenadas geográficas
11°02'56,327"8 e 57°29'50,362"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 293°02'21,5" e 2.078,93 metros,
até o Marco MH-127 de coordenadas geográficas 11°02'29,729"8
e 57°30'53,320"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 293°12'42,9" e 187,92 metros, até o Marco MG-126
de coordenadas geográficas 11°02'27,307"8 e 57°30'59,004"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
293°00'20,1" e 1.870,28 metros, até o Marco MF-8 de coordenadas geográficas 11°02'03,312"8 e 57°31'55,974"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 311°09' 46,9" e
2.157,38 metros, até o Marco MH-94 de coordenadas geográficas
11°01'16,986"8 e 57°32'49,396"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 310°56'12,1" e 1.946,74 metros,
até o Marco MH-75 de coordenadas geográficas 11°00'35,361"8 e
57°33'37,820"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 311°07'19,9" e 2.166,42 metros, até o Marco MF-9 de
coordenadas geográficas 10°59'48,876"8 e 57°34'31,471 "WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
203°32'57,1" e 737,90 metros, até o Marco MF-l0 de coordenadas
geográficas 11°00'10,880"8 e 57°34'41,237"WGr. Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de 346°28'17,9" e 750,94 metros, até o Marco MH-40 de
coordenadas geográficas 10°59'47,102"8 e 57°34'46,997"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
346°08'44,7" e 1.979,34 metros, até o Marco MH-22 de coordenadas geográficas 10°58'44,506"8 e 57°35'02,463"WGr.; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 346°52'34,3" e
2.145,46 metros, até o Marco MH-2 de coordenadas geográficas
10°57'36,445"8 e 57°35'18,370"WGr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute e distância de 346°26'00,4" e 1.884,91 metros,
até o Marco MH-l de coordenadas geográficas 10°56'36,767"8 e
57°35'32,828"WGr.; dai, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 348°10'52,2" e 100,28 metros, até o Marco MF-11 de
coordenadas geográficas 10°56'33,572"8 e 57°35'33,476"WGr., localizado na margem direita do Córrego do Armindo; daí, segue
por este a jusante, numa extensão de 6.331,36 metros, até o Marco MJ -12, início da descrição deste perímetro.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 395, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demerceçeo administrativa da área indígena Massacará, no Estado
da Bahia.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § 1?, da Lei n? 6.001, de 19' de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena
Massacará, localizada no M unicípio de Euclides da Cunha, Estado da Bahia, caracterizada como de ocupação tradicional e
permanente indígena, com superfície de 8.020,0802ha (oito mil e
vinte hectares, oito ares e dois centiares) e perímetro de
34.577,35m (trinta e quatro míl, quinhentos e setenta e sete metros e trinta e cinco centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas
geográficas 10°25'13,99"8 e 38°49'56,52"WGr., segue confrontando com a propriedade de Ari Ferreira de Almeida, com azimute
e distância de 33°20'26,9" e 1.409,98 metros, até o Marco 2 de
coordenadas geográficas 10°24'35,63"8 e 38°49'31,05"WGr., daí,
segue confrontando com a propriedade de Ari Ferreira de Almeida, com azimute e distância de 34°24'05.8" e 930,42 metros,
até o Marco 3 de coordenadas geográficas 10°24'10,62"8 e
38°49'13,78"WGr.; daí, segue confrontando com a propriedade
de Ari Ferreira de Almeida, com azimute e distância de
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46°44'08,1" e 1.151,46 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas 10°23'44,91"8 e 38°48'46,21 "WGr.; daí, segue confrontando, com a propriedade de Ari Ferreira de Almeida, com azimute e distância de 60°19'29.0" e 1.093,70 metros, até o Marco 5
de coordenadas geográficas 10°23'27,26"8 e 38°48'14,97"WGr.;
daí, segue confrontando, com a propriedade de Oliveira Brito,
com azimute e distância de 66°33'50.1" e 522,07 metros;
66°43'20.1" e 123,53 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas 10°23'18,90"8 e 38°47'55,49"WGr.; daí, segue confrontando, com a propriedade de Oliveira Brito, com azimute e distância de 83°34'35,7" e 1.227,71 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas 10°23'14,40"8 e 38°47'15,37"WGr.; daí, segue
confrontando, com a propriedade de Oliveira Brito, com azimute e distância de 84°07'25,7" e 1.822,83 metros, até o Marco 8 de
coordenadas geográficas 10°23'08,28"8 e 38°46'15,74"WGr.; daí,
segue confrontando, com a propriedade de Oliveira Brito e a Fazenda Curralinho, com azimute e distância de 84°02'20,3" e
1.593,81 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas
10°23'02,86"8 e 38°45'23,61"WGr. Leste: Do ponto antes descrito segue confrontando, com a Fazenda Curralinho, com azimute
e distância de 119°34'33.5" e 395,14 metros, até o Marco 10 de
coordenadas geográficas 10°23'09,20"8 e 38°45'12,28"WGr.; daí,
segue confrontando, com a Fazenda Curralinho, com azimute e
distância de 142°01'51,1" e 1.289,99 metros, até o Marco 11 de
coordenadas geográficas 10°23'41,52"8 e 38°44'46,79"WGr.; daí,
segue confrontando, com a Fazenda Curralinho, com azimute e
distância de 141"17'59,5" e 1.639,66 metros, até o Marco 12 de
coordenadas geográficas 10°24'23,16"8 e 38°44'13,04"WGr.; daí,
segue confrontando, com a Fazenda Curralinho, com azimute e
distância de 180°05'37,4" e 1.112,84 metros, até o Marco 13 de
coordenadas geográficas 10°24'59,39"8 e 38°44'13,07"WGr.; daí,
segue confrontando, com a Fazenda Curralinho, com os azimutes e distância de 186°22'55,6" e 1.322,71 metros, 186°34'43,6" e
55,16 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas
10°25'43,98"8 e 38°44'18,07"WGr.; daí, segue confrontando, com
a fazenda Curralinho, com azimute e distância de 186°36'55,5" e
2.172,58 metros, até o Marco 15 de coordenadas geográficas
10°26'54,25"8 e 38°44'26,25"WGr.; daí, segue confrontando, com
a Fazenda Curralinho, com azimute e distância de 186°47'54,5"
e 1.769,34 metros, até o Marco 16 de coordenadas geográficas
10°27'51"8 e 38°44'33,09"WGr. Sul: Do ponto antes descrito seCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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gue confrontando, com a Fazenda Curralinho, com azimute e
distância de 187"07'04,7" e 761,19 metros, até o Marco 17 de
coordenadas geográficas 10°28'16,05"8 e 38"44'36,17"WGr.; daí,
segue confrontando, com a fazenda Curralinho e Olho D' Agua
do Meio, com azimute e distância de 199°46'29,8" e 904,92 metros, até o Marco 18 de coordenadas geográficas 10°28'43,79"8 e
38°44'46,22"WGr.; daí, segue confrontando, com a Fazenda Olho
D'Agua do Meio, com azimute e distância de 235°14'14,0" e
742,06 metros, até o Marco 50 de coordenadas geográficas
10°28'57,57"8 e 38°45'06,26"WGr.; daí, segue confrontando, com
a Fazenda Olho D' Agua do Meio, com azimute e distância de
234°51'08,2" e 763,85 metros, até o Marco 19 de coordenadas
geográficas 10"29'11,91"8 e 38°45'26,80"WGr.; daí, segue confrontando com as propriedades de: Fuso, Jeca do Manezinho,
Pedro Manezinho, J acomias e Domiciano Miranda Bittencourt,
com azimute e distância de 309°36'56,3"8 e 2.214,56 metros, até
o Marco 20 de coordenadas geográficas 10°28'25,98"8 e
38°46'22,96"WGr.; daí, segue confrontando com a Fazenda Olho
D' Agua do Meio e propriedade de Domiciano Miranda Bittencourt, com azimute e dístância de 329"52'30,7" e 914,25 metros,
até o Marco 21 de coordenadas geográficas 10°28'00,24"8 e
38°46'38,07"WGr.; daí, segue confrontando, com a Fazenda Olho
D' Agua do Meio, com azimute e distância de 288"19'50,4" e
2.260,06 metros, até o Marco 22 de coordenadas geográficas
10°27'37,15"8 e 38°47'48,66"WGr.; daí, segue confrontando, com
a Fazenda Soares, com azimute e distância de 288°30'22,8" e
1.821,68 metros, até o Marco 23 de coordenadas geográficas
10027'18,35"8 e 38°48'45,50"WGr.; daí, segue confrontando, com
a Fazenda Soares, com azimute e distância de 292"34'14,9" e
804,09 metros, até o Marco 24 de coordenadas geográficas
10°27'08,32"8 e 38"49'09,93"WGr. Oeste: Do ponto antes descrito segue, confrontando com a Fazenda Molhado, com os azimutes e distâncias de 338"55'48,7" e 1.428,58 metros; 338°44'55,6" e
657,76 metros, até o Marco 25 de coordenadas geográficas
10°26'04,97"8 e 38°49'34,70"WGr.; daí, segue confrontando, com
a propriedade de Antônio de Abreu Campos, com azimute e distância de 338"46'00,0" e 438,25 metros, até o Marco 26 de coordenadas geográficas 10"25'51,67"8 e 38°49'39,92"WGr.; daí, segue
confrontando, com a propriedade de Antônio de Abreu Campos,
com os azimutes e distâncias de 336°27'23,1" e 1.254,91 metros;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.ldez. 1991.

3726
340"04'53,5" e 7.57 metros, até o Marco 1, início da descrição
deste perímetro.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 396, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demerceçeo administrativa da área indígena Barra Velha, no Estado
da Bahia.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) , da área indígena Barra Velha, localizada no Município de Porto Seguro, Estado da
Bahia, caracterizada como de ocupação tradicional e perrnanen-

te do grupo indígena Pataxó, com a superfície de 8.627,4590ha
(oito mil, seiscentos e vinte e sete hectares, quarenta e cinco
ares e noventa centiares) e perímetro de 71.741,00m (setenta e
um mil, setecentos e quarenta e um metros).

Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Leste: O perímetro demarcado, desenvolvese a partir do Marco 1 (um) de cimento de coordenadas geográficas 16"48'35,1"S e 39"08'43,4"WGr.; implantado próximo à praia
do Oceano Atlântico; perto do lugarejo denominado Caraiva,
com azimute verdadeiro 185"28'58,7" dista 6.434,25m, do marco
geodésico n? 802.671, de coordenadas geográficas 16"52'03,5"S e
39"09'04,6"WGr.; implantado na cabeceira Noroeste (NO) do
campo de pouso, situado próximo à aldeia indígena denominada
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Barra Velha, no Município de Porto Seguro, Estado da Bahia.
Do Marco 1 (um) segue a linha da praia do Oceano Atlântico
com uma distância de 6.623,67m, até o Marco 2 (dois) de cimento, de coordenadas geográficas 16°52'06,9"S e 39°08'31,7"WGr.;
segue daí, por uma linha reta e seca, confrontando com terras
do Parque Nacional de Monte Pascoal, com azimute verdadeiro
201°33'40" e distância de 4.408,46m, até o Marco 3 (três)
de cimento, de coordenadas geográficas 16°54'20,3"S e
39°09'26,6"WGr.; implantado na margem esquerda do Córrego
Angelim. Sul: Segue do Marco 3 (três), pela margem esquerda
do Córrego Angelirn com uma distância de 8.000,93m, até o
Marco 4 (quatro) de cimento, de coordenadas geográficas
16°52'50,6"S e 39°12'59,1"WGr.; implantado próximo à nascente
principal do Córrego Angelirn, segue daí, por uma linha reta e
seca, confrontando com terras do Parque Nacional de Monte
Pascoal, com azimute verdadeiro 284°42'32" e distância de
10.007,55m, até o Marco 5 (cinco) de cimento, de coordenadas
geográficas 16°51'27,5"S e 39°18'26,1"WGr.; implantado próximo à cabeceira de um córrego de nome desconhecido, segue daí
por uma linha reta e seca, confrontando com terras .do Parque
Nacional de Monte Pascoal, com azimute verdadeiro 273°29'20"
e distância de 5.600,24m, até o Marco 6 (seis) de cimento, de
coordenadas geográficas 16°51'16,1"S e 39°21'35,0"WGr.; implantado próximo à cabeceira do Córrego Boca do Mato, segue
daí por uma linha reta e seca, com azimute verdadeiro
273°29'21" e distância de 3.099,94m, até o Marco 61A (seis
A) de cimento, de coordenadas geográficas 16°51'09,8"S e
39°23'19,5"WGr.; implantado na margem direita do Córrego Caciana. Oeste: Segue do Marco 61A (seis A) pela margem direita
do Córrego Caciana, com distância de 904,17m, até o Marco 71A
(sete A) de cimento, de coordenadas geográficas 16°50'41,2"S e
39°23'19,1"WGr.; implantado na Foz do Córrego Caciana no
Córrego Cemitério. Norte: Segue do Marco 7/A (sete A), pela
margem direita do Córrego Cemitério com uma distância de
10.809,lOm, até o Marco 8 (oito), de cimento de coordenadas geográficas 16°50'17,9"S e 39°17'44,1"WGr.; implantado na Foz do
Córrego Cemitério no Rio Caraiva, segue daí pela margem direita do Rio Caraiva numa distância de 21.553,40m, até o Marco 9
(nove) de cimento, de coordenadas geográficas 16"48'35,1"8 e
39°09'Ü8,4"WGr.; segue por uma linha reta e seca, com azimute
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verdadeiro 90'00'01" e distância de 733,51m, até o Marco 1 (um),
vértice inicial da presente descrição.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 397, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação edminietretiva da área indigena Karajá Santana do Araguaia, no Estado do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena Karajá Santana do Araguaia, localizada no Município de Santa
Maria das Barreiras, Estado do Pará, caracterizada como de
ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de
1.485,6063ha (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco hectares,
sessenta ares e sessenta e três centiares) e perímetro de
19.546,00m (dezenove mil, quinhentos e quarenta e seis metros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 9 de coordenadas
geográficas 08'52'31,439"S e 49'4T49,239"WGr.; situado na faixa de domínio da rodovia de acesso da Cidade Santana do Araguaia à Barreira do Campo e na confrontação da Fazenda Serrinha de propriedade do Sr. Moura Filho; daí, segue pela faixa de
domínio da referida rodovia no sentido para Santana do Araguaia, na extensão de 4.811,84 metros, até o Marco 189 de coorCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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denadas geográficas 08°51'05,132"8 e 49°45'11,851"WGr.; situado na margem direita do Rio Inajá junto à faixa de domínio da
referida rodovia. Leste: Daí, segue pelo referido rio, no sentido
jusante, na extensão de 3.954,22 metros, até a sua foz no braço
menor do Rio Araguaia, também chamado Rio Preto: Sul: Daí,
segue pelo referido braço, no sentido montante, na extensão de
5.007,63 metros, até o Marco 26-A de coordenadas geográficas
08°54'22,761"8 e 49°47'16,298"WGr.; situado na confrontação
com a Fazenda 8errinha propriedade do Sr. Moura Filho. Oeste:
Daí, segue por uma linha reta no azimute de 2°48'00" e distância de 250,43 metros, até o Marco 13 de coordenadas geográficas
08°54'14,616"8 e 49°47'15,925"WGr.; daí, segue por uma linha
reta no azimute de 354°34'34" e distância de 2.471,01 metros, até
o Marco 12 de coordenadas geográficas 08°52'54,558"8 e
49°47'23,833"WGr.; daí, segue por uma linha reta no azimute de
315°25'02" e distãncia de 622,51 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas 08°52'40,170"8 e 49°47'38,185"WGr.; daí,
segue por uma linha reta no azimute de 227°22'55" e distância
de 102,17 metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas
08°52'42,430"8 e 49°47'40,638"WGr.; daí, segue por uma linha
reta no azimute de 322°18'48" e distância de 427,69 metros, até o
Marco 9, inicial deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vígor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

DECRETO N? 398, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demerceçeo administrativa da área indigene Eríkpatsa, no Estado
de Mato Grosso.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3730
DECRETA:
Art. I?

Fica homologada, para os efeitos do art. 231, da

Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida

pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena
Erikpatsa, localizada no Município de Brasnorte, Estado de
Mato Grosso, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com superfície de 79.934,8010ha (setenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro hectares, oitenta ares e dez
centiares) e perímetro de 197.856,039m (cento e noventa e sete
mil, oitocentos e cinqüenta e seis metros, três centímetros e nove milímetros.
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte/Leste: Partindo do Marco O (zero)
igual MG 5/18 de coordenadas geográficas 10°57'07,857"8 e
58°20'31,120"WGr.; localizado na confluência do Rio Juruena
com o Rio do Sangue; daí, segue no sentido montante com distãncia de 92.566,97 metros, até encontrar o Ponto 2 (dois) igual
ao Marco 10 (dez) de coordenadas geográficas 11°28'09,864"8 e
58°09'29,012"WGr.; localizado na margem esquerda do referido
rio. 8ul: Do Marco 10 (dez) igual ao Ponto 2 (dois) segue por
uma linha seca com azimute 269°40'09,6" e distância de
17.009,97 metros, até encontrar a estaca 24 (vinte e quatro) de
coordenadas geográficas 11°28'10,412"8 e 58°19'50,441"WGr.;
daí, segue por uma linha seca com azimute 269°40'27,1" e distãncia de 1.821,55 metros, até encontrar o Marco 1 (um) igual ao
Ponto 3 (três) de coordenadas geográficas 11°28'10,749"8 e
58°19'50,443"WGr.; localizado na margem direita do Rio Juruena. Oeste: Do Ponto 3 (três) igual ao Marco 1 (um) segue pelo
referido rio no sentido jusante com distância de 86.457,54 metros, até o Marco O(zero), início deste memorial.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
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DECRETO N? 399, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcaçao administrativa da área indtgetie Arara, no Estado do
Pará.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela'
Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena Arara,
localizada nos Municípios de Altamira, Medicilândia e Uruará,
no Estado do Pará, com a superfície de 274.010,0240ha (duzentos
e setenta e quatro mil e dez hectares, dois ares e quarenta centiares) e perímetro de 298.771,96m (duzentos e noventa e oito mil
e setecentos e setenta e um metros e noventa e seis centímetrosl.
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: A presente descrição perimétrica tem
início no Marco 8AT-F-15, monumentalizado em concreto, de
coordenadas geográficas 03°47'51,618"8 e 53°29'26,697"WGr.; situado na margem direita do Igarapé São Pedro, daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 120°29'55,9" e
2,09 metros, até o Marco 26 de coordenadas geográficas
03°47'51,653"8 e 53°29'26,639"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 72°07'34,5" e 31,99 metros,
até o Marco 11 de coordenadas geográficas 03°47'51,336"8 e
53°29'25,651 "WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 75°31 '19,3" e 475,82 metros, até o Marco 68 de
coordenadas geográficas 03°47'47,508"8 e 53°29'10,716"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
75°26'24,7" e 1.041,80 metros, até o Marco 88 de coordenadas
geográficas 03°47'39,081"8 e 53°28'38,028"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 75°25'50,8" e 919,74
metros, até o Marco 87 de coordenadas geográficas
03°47'31,636"8 e 53°28'09,170"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 75°32'56,3" e 1.098,57 metros,
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até o Marco 86 de coordenadas geográficas 03'47'22,814"8 e
53'27'34,683"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 75'33'58,3" e 997,98 metros, até o Marco 85 de
coordenadas geográficas 03'47'14,808"8 e 53'27'03,352"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
75'30'42,7" e 924,83 metros, até o Marco 84 de coordenadas geográficas 03°47'07,362"8 e 53°26'34,324"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 75'34'48,0" e 1.027,47 metros, até o Marco 83 de coordenadas geográficas 03'46'59,127"8
e 53'26'02,065"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 67°09'29,3" e 63,64 metros, até o Marco 25 de
coordenadas geográficas 03°46'58,329"8 e 53°26'00,163"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
68°43'42,6" e 993,21 metros, até o Março s/n? da Cotrijui de
coordenadas geográficas 03'46'46,688"8 e 53°25'30,147"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
76°05'10,9" e 1.049,31 metros, até o Marco 82 de coordenadas
geográficas 03°46'38,570"8 e 53°24'57,130"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 76°14'03,0" e
744,92 metros, até o Marco 24 de coordenadas geográficas
03'46'32,867"8 e 53°24'33,675"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 75'57'18,1" e 273,89 metros, até
o Marco 81 de coordenadas geográficas 03'46'30,728"8 e
53'24'25,061"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 76'09'45,4" e 1.012,46 metros, até o Marco 80 de
coordenadas geográficas 03°46'22,937"8 e 53'23'53,193"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
75'52'00,5" e 599,77 metros, até o Marco 23 de coordenadas geográficas 03'46'18,224"8 e 53°23'34,338"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 74'39'23,4" e 76,82 metros, até o Marco 27 de coordenadas geográficas 03'46'17,569"8
e 53°23'31,937"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 76°45'31,1" e 447,09 metros, até o Marco 271 A
de coordenadas geográficas 03°46'14,276"8 e 53'23'17,829"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
76°00'37,1" e 1.052,63 metros, até o Marco 28 de coordenadas
geográficas 03°46'06,086"8 e 53'22'44,718"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 76'02'18,7" e
575,56 metros, até o Marco 28-A de coordenadas geográficas
03'46'01,617"8 e 53'22'26,611"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 75'56'41,2 e 286,23 metros, até
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1);3237-3757, nov./dez. 1991.

3733
o Marco 77 de coordenadas geográficas 03'45'59,379"8 e
53'22'17,609"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 74'59'03,6" e 1.407,23 metros, até o Marco 29 de
coordenadas geográficas 03'45'47,635"8 e 53'21'33,546"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
76'09'47,9" e 986,59 metros, até o Marco 75 de coordenadas geográficas 03'45'40,041"8 e 53'21'02,492"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 74'48'27,3" e 1.987,69 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas 03'45'23,258"8 e
53°20·OO,304"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 73'06'53,6" e 1.014,46 metros, até o Marco s/n",
do lncra de coordenadas geográficas 03'45'13,754"8 e
53'19'28,831"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 86°04'21,7" e 149,07 metros, até o Marco 1 de
coordenadas geográficas 03'45'13,434"8 e 53°19'24,012"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
73'47'42,3" e 2.617,07 metros, até o Marco 34 de coordenadas
geográficas 03'44'49,883"8 e 53'18'02,535"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 356°32'57,2" e
3.137,57 metros, até o Marco a/n", do lncra de coordenadas geográficas 03'43'07,948"8 e 53'18'08;387"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 348°44'13,7" e 4.845,75
metros, até o Marco s/n?, do lncra de coordenadas geográficas
03'40'33,213"8 e 53'18'38,646"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 345'22'48,3" e 1.920,02 metros,
até o Marco s/n? do lncra de coordenadas geográficas
03'39'32,713"8 e 53'18'54,189"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 345°34'43,6" e 1.327,27 metros,
até o Marco 32 de coordenadas geográficas 03'38'50,854"8 e
53'19'04,789"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 345'06'13,9" e 666,52 metros, até o Marco
s/n? do lncra de coordenadas geográficas 03'38'29,879"8 e
53'19'10,286"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 345°32'37,9" e 825,27 metros, até o Marco 31 de
coordenadas geográficas 03'38'03,856"8 e 53°19'16,893"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
262'23'42,3" e 2.532,24 metros, até o Marco 30 de coordenadas
geográficas 03°38'14,550"8 e 53'20'38,223"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 346°24'58A" e
2.018,33 metros, até o Marco 36 de coordenadas geográficas
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03°37'10,668"8 e 53°20'53,412"WGr.; localizado no entroncamento do travessão do krn 140 com a Rodovia Transamazônica e
próximo de uma ponte; daí, segue pelo bordo direito da citada
rodovia no sentido da Cidade de Altamira, com uma distância
de 27.862,33 metros, até o Marco 48 de coordenadas geográficas
03°31'05,769"8 e 53°08'22,906"WGr.; situado no entronçamento
do travessão do KM-120 com a Rodovia Transamazônica; daí,
segue pelo citado travessão, por uma linha reta, com azimute e
distância de 164°13'13,3" e 2.001,66 metros, até o Marco 49 de
coordenadas geográficas 03°32'08,501"8 e 53°08'05,418"WGr.;
daí, segue por uma. linha reta, com azimute e distância de
249°07'01,3" e 2.508,43 metros, até o Marco 82-A de coordenadas
geográficas 03°32'37,426"8 e 53°09'21,401"WGr.; daí segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 165°04'39,4". e
391,25 metros, até o Marco 17 de coordenadas geográficas
03°32'49,738"8 e 53°09'18,166"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 164°59'18,0" e 496,96 metros,
até o Marco 18 de coordenadas geográficas 03°33'02,350"8 e
53°09'14,831"WGr; daí, segue por uma linha reta, com azimute e
distância de 164°58'57,1" e 402,59 metros, até o Marco 19 de
coordenadas geográficas 03.033'15,013"8 e 53°09'11,481"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
167°30'22,9" e 1.080,74 metros, até o Marco 83-A de coordenadas
geográficas 03°33'49,372"8 e 53°09'03,988'WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 160010'26,4" e 573,97
metros, até o Marco s/n?, do lucra de coordenadas geográficas
03°34'06,960"8 e 53°08'57,722"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 164°58'19,7" e 820,79 metros,
até o Marco 25-A de coordenadas geográficas 03°34'32,776"8 e
53°08'50,888"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 164°54'46,7" e 454,57 metros, até o Marco 84.A de
coordenadas geográficas 03°34'47,070"8 e 53°08'47,089"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute ·8' distância de
165°02'19,9" e 791,40 metros, até o Marco s /n? do Incra de coordenadas geográficas 03°35'11,969"8 e 53°08'40,528"WGr.; daí,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de
165°00'18,8" e 413,41 metros, até o Marco 40 de coordenadas
geográficas 03°35'24,974"8 e 53°08'37,094"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 166°56'09,5" e 490,52
metros, até o Marco s/n? do lncra de coordenadas geográficas
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.ã. pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.

3735
03'35'40,534"8 e 53'08'33,538"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 158'29'11,2" e 952,83 metros,
até o Marco 85-A de coordenadas geográficas 03'36'09,411"8 e
53'08'22,286"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância 175'55'42,0" e 2.649,58 metros, até o Marco 86·A de
coordenadas geográficas 03'37'35,442"8 e 53'08'16,393"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
67'01'01,3" e 2.583,04 metros, até o Marco 87/A de coordenadas
geográficas 03'37'02,798"8 e 53'06'59,280"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 63°57'52,2" e
30,04 metros, até o Marco 87-B de coordenadas geográficas
03'37'02,371"8 e 53'06'58,404"WGr.; daí, segue por uma linha,
reta, com azimute e distância de 76'04'12,8" e 2.297,28 metros,
até o Marco 88-A de coordenadas geográficas 03'36'44,540"8 e
53'05'46,129"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 74'41'46,6" e 2.242,55 metros, até o Marco 89 de
coordenadas geográficas 03'36'25,437" e 53'04'36,011"WGr.; dai,
segue por uma linha reta, com azimute e distância de
75'57'09,2" e 1.897,54 metros, até o Marco 90 de coordenadas
geográficas 03'36'10,582 metros, até o Marco 90 de coordenadas
geográficas 03°36'10,582"8 e 53'03'36,342"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 76'14'28,0" e 176,65
metros, até o Marco s/n? do Incra de coordenadas geográficas
03'36'09,227"8 e 53'03'30,780"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 76'44'48,3" e 2.649,49 metros,
até o Marco 16 de coordenadas geográficas 03'35'49,646"8 e
53'02'07,188"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 76'47'54,1" e 2.805,52 metros, até o Marco 15 de
coordenadas geográficas 03'35'28,988"8 e 53'OO'38,654"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
77'00'29,8" e 2.107,02 metros, até o Marco 14 de coordenadas
geográficas 03'35'13,716"8 e 52'59'32,106"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 76'48'16,6" e
825,25 metros, até o Marco 13 de coordenadas geográficas
03'35'07,642"8 e 52'59'06,063"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 77'01'34,8" e 2.379,39 metros,
ute o Marco 48-A de coordenadas geográficas 03'34'50,417"8 e
52'57'50,907"WGr.; localizado no cruzamento da Rodovia 'I'ransamazônica com o travessão do km 120; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 77'52'42,2" e 111,65 meCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.
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tros, até o Marco 12 de coordenadas geográficas 03'34'49,661"8
e 52'57'47,369"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 77'10'02,3" e 1.785,19 metros, até o Marco 64 de
coordenadas geográficas 03'34'36,876"8 e 52'56'50,951"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
77'56'14,1" e 1,00 metros, até o Marco l l-A de coordenadas geográficas 03'34'36,869"8 e 52'56'50,919"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 77'09'09,8" e 1.837,80 metros, até o Marco 10 de coordenadas geográficas 03'34'23,691"8
e 52'55'52,841"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 77'03'1l,2" e 1.660,22 metros, até o Marco 68-A
de coordenadas geográficas 03'34'1l,694"8 e 52°55'00,395"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
80'21 '23,1" e 10,91 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas 03°34'1l,635"8 e 52°55'00,047"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 76'53'01,0" e 3.236,61 metros, até o Marco 69 de coordenadas geográficas 03°33'47,939"8
e 52°53'17,873"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 72°03'34,4" e 14,58 metros, até o Marco 8 de
coordenadas geográficas 03'33'47,793"8 e 52'53'17,423"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
76'57'35,1" e 2.774,75 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas 03°33'27,593"8 e 52'51'49,802"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 76°52'22,2" e 2.735,59 metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas 03'33'07,542"8 e
52°50'23,448"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 77'00'18,6" e 74,99 metros, até o Maréo 74 de
coordenadas geográficas 03°33'06,998"8 e 52'50'21,080"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
76'12' 46,6" e 3.666,05 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas 03°32'38,909"8 e 52°48'25,632"WGr.; daí, segue por uma
linha reta, com azimute e distância de 75'55'09,8" e 1.805,79 metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas 03'32'24,719"8 e
52'47'28,856"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 75°58'33,7" e 3.263,57 metros, até o Marco 2·A de
coordenadas geográficas 03'31'59,171"8 e 52'45'46,221"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
76'03'09,3" e 1.033,75 metros, até o Marco 4-A de coordenadas
geográficas 03'31'51,122"8 e 52'45'13,700"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 75°57'29,9" e 650,31
metros, até o Marco 81-A de coordenadas geográficas
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03'31'46,024"8 e 52°44'53,250"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 75°56'45,3" e 353,49 metros, até
o Marco 6-A de coordenadas geográficas 03° 31' 43, 250" 8 e
52'44'42,134"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 75'55'15,7" e 1.017,09 metros, até o Marco 8/A de
coordenadas geográficas 03'31'35,256"8 e 52'44'10,155"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
75°49'06" e 556,03 metros, até o Marco Astronômico da Cotrijui
de coordenadas geográficas 03°31'30,854"8 e 52°43'52,681"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância, de
75'50'55,2" e 157,31 metros, até o Marco 5-A de coordenadas
geográficas 03°31'29,611"8 e 52°43'47,736"WGr. Leste: Do marco
antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 165'31'10,9" e 2.921,06 metros, até o Marco 2-B de coordenadas geográficas 03°33'01,727"8 e 52°43'24,241"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 165'48'01,9"
e 2.604,73 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas
03°34'23,970"8 e 52'43'03,692"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 165°49'48,3" e 3.685,95 metros,
até o Marco 4-B de coordenadas geográficas 03'36'20,368"8 e
52'42'34,671"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 165°29'12,3" e 4.432,12 metros, até o Marco 5-B de
coordenadas geográficas 03'38'40,117"8 e 52°41'58,942"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
165°26'12,3" e 2.208,51 metros, até o Marco 6-B de coordenadas
geográficas 03°39'49,738"8 e 52'41'41,077"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 165'21 '08,0" e
2.516,10 metros, até o Marco 7-A de coordenadas geográficas
03°41'09,026"8 e 52°41'20,608"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 164'49'38,8" e 5.420,71 metros,
até o Marco 8-B de coordenadas geográficas 03'43'59,432"8 e
52'40'34,953"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute
e distância de 164'52'15,7" e 3.261,37 metros, até o Marco 9-A de
coordenadas geográficas 03'45'41,979"8 e 52'40'07,561"WGr.;
daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de
166'12'58,9" e 3.688,72 metros, até o Marco lO-A de coordenadas
geográficas 03°47'38,662"8 e 52°39'39,300"WGr.; daí, segue por
uma linha reta, com azimute e distância de 162°24'14,0" e
1.618,00 metros, até o Marco 11-B de coordenadas geográficas
03°48'28,902"8 e 52°39'23,542"WGr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute e distância de 162'29'44,8" e 1.379,36
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metros, até o Marco 8AT-F-17 de coordenadas geográficas
03°49'11,754"8 e 52°39'10,177"WGr.; situado na margem esquerda do Rio Iriri. Sul: Do marco antes descrito, segue pelo Rio
Iriri, a montante, com uma distância de 85.999,52 metros, até o
Marco 20 de coordenadas geográficas 03°59'54,177"8 e
53°16'30,224"WGr.; situado na confluência do Rio Iriri com o Igarapé Cajueiro. Oeste: Do marco antes descrito, segue pelo Igarapé Cajueiro, a montante, com uma distância de 23.658,81 metros, até a sua cabeceira, no Marco 21 de coordenadas geográficas 03°54'23,885"8 e 53°24'07,908"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 41°52'07,4" e 5.012,55 metros, até o Marco 22 de coordenadas geográficas 03°52'22,729"8
e 53°22'19,173"WGr., situado na margem esquerda do Igarapé
São Pedro, próximo de sua cabeceira, daí, segue por este, a jusante, com uma distância de 22.693,75 metros, até o Marco 8ATF-15, inicial da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 400, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a aemerceçeo administrativa da área indígena Nukini, no Estado do
Acre.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. I? Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela
Fundação Nacional do Índio (Funai) da área indígena Nukini,
localizada no Município de Mâncio Lima, no Estado do Acre,
com a superfície de 27.263.5212ha, (vinte e sete mil, duzentos e
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sessenta e três hectares cinqüenta e dois ares e doze centiares) e
perímetro de 125.422,81m (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois metros e oitenta e um centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Ponto P-445 de coordenadas geográficas 07°17'12,769"8 e 73°40'15,317"WGr., localizado
na margem direita do Igarapé Montevideo, segue por este, a jusante, com a extensão de 42.070,95 metros, até a confluência
com o Igarapé Timbaúba, no Ponto P-843 de coordenadas geográficas 07"21'17,443"8 e 73°23'12,829"WGr.; daí segue pelo Igarapé Timbaúba, a [usante, com uma extensão de 19.599,68 metros, até a confluência com o Rio Moa, no Ponto P-1089 de coordenadas geográficas 07°24'09,088"8 e 73°16'44,368"WGr. Leste/8ul: Do ponto antes descrito segue pelo Rio Moa, a montante, com uma extensão de 29.087,03 metros, até a confluência com
o Igarapé República, no Ponto P-7 de coordenadas geográficas
07°26'04,298"8 e 73°28'll,569"WGr. Oeste: Do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé República, a montante, com uma extensão de 33.557,90 metros, até a sua cabeceira, no local denominado Brejo do Buriti, no Ponto P-427 de coordenadas geográficas 07°17'42,605"8 e 73°39'55,054"WGr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 326°01'40,1" e 1.107,25 metros, até o Ponto P-445, início da descrição deste perímetro.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 401, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Homologa a demarcação administrativa da terra indigene Caiçara/Ilha de São
Pedro, no Estado de Sergipe.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 19, § I?, da Lei n? 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
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DECRETA:
Art. E Fica homologada, para os efeitos do artigo 231 da
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), da área indígena Caiçara/Ilha de São Pedro, localizada no Município de Porto da
Folha, Estado de Sergipe caracterizada como de ocupação tradicional e permanente do grupo indígena Xocó, com superfície de
4.316,7768ha (Quatro mil, trezentos e dezesseis hectares, setenta
e sete ares e sessenta e oito centiares) e perímetro de 35.529,93
metros (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove metros e
noventa e três centímetros).
Art. 2? A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação: Norte: Partindo do Marco 12 de coordenadas
geográficas aproximadas 09°46'54,9"S e 37°23'54,4"WGr., segue
por uma linha reta com azimute e distância aproximados de
31°52'58,4" e 161,999 metros, até o Ponto 1 de coordenadas geográficas aproximadas 09°46'50,4"S e 37°23'51,6"WGr., localizado na margem direita do Rio São Francisco; daí, segue por este
à jusante, com uma extensão de 6.920,48 metros, até o Marco
O de coordenadas geográficas aproximadas 09°48'17,8"S e
37°20'29,4"WGr., localizado na margem direita do referido rio.
Leste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta com
azimute e distância aproximados de 214°52'31,6" e 1.614,026
metros, até o Marco 1 de coordenadas geográficas aproximadas
09°49'01,1"S e 37°20'59,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância aproximados de 214°51'52,7" e 1.406,234
metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas aproximadas
09°49'38,8"S e 37°21'25,7"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância aproximados de 214°51'15,9" e 1.532,213
metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas aproximadas
09°50'19,8"S e 37°21'54,2"WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância aproximados de 214°50'29,7" e 1.783,301
metros, até o Marco 4 de coordenadas geográficas aproximadas
09°51'07,6"S e 37°22'27,5"WGr. Sul: Do marco antes descrito,
segue por uma linha reta com azimute e distância aproximados
de 293°32'08,6" e 1.088,676 metros, até o Marco 5 de coordenadas geográficas aproximadas 09°50'53,6"S e 37°23'00,2"WGr,;,
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância aproximados de 293°20'30,9" e 2.003,616 metros, até o Marco 6
de coordenadas geográficas aproximadas 09°50'28,1"S e
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6. t.2, pt. 1);3237-3757. nov./dez. 1991.
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37°24'00,8"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância aproximados de 293°17'30,0" e 1.547,86 metros, até o
Marco 7 de coordenadas geográficas aproximadas 09°50'08,4"8 e
37°24'47,5"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância aproximados de 293°38'12,0" e 1.802,312 metros, até o
Marco 8 de coordenadas geográficas aproximadas 09°49'45,1"8 e
37°25'41,8"WGr. Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma
linha reta com azimute e distância aproximados de 32°47'57,4" e
1.674,455 metros, até o Marco 9 de coordenadas geográficas
aproximadas 09°48'59,2"8 e 37°25'12,3"WGr.; daí, segue por
uma linha reta com azimute e distância aproximados de
32°52'14,3" e 1.327,867 metros até o Marco 10 de coordenadas
geográficas aproximadas 09'48'22,7"8 e 37'24'48,8"WGr.; daí,
segue por uma linha reta com azimute e distância aproximados
de 31°45'32,1" e 1.529,008 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas aproximadas 09°47'40,3"8 e 37°24'22,6"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância aproximados de 31'56'05,3" e 1.637,885 metros, até o Marco 12, início
da descrição deste perímetro.
Parágrafo único. A Ilha de São Pedro, integrante da área
indígena em questão, possue a superfície de 96,75ha (noventa e
seis hectares e setenta e cinco ares) e perímetro de 9,5km (nove
e meio quilômetros).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
DECRETO N? 402, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Promulga o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Bangladesh.

O PRE8IDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso VIII, da Constituição e
Considerando que o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular de Bangladesh assinaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.ã, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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ram, em 27 de setembro de 1988, em Brasília, o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o acordo
por meio do Decreto Legislativo n~ 213, de 6 de novembro de
1991;
Considerando que o acordo entrou em vigor em 26 de novembro de 1991, na forma de seu artigo VIU,
DECRETA:
Art. 1~ O Acordo de Cooperação Cultural e Educacional,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Bangladesh, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasilia, 26 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO
DECRETO

N~

de 27.12.1991, pág , 30597.

403, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a execução do Quarto
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica. entre o Brasil e a Argentina (ACE-14).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,usando da atribuição,
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a
Associação Latino-Americana de Integração (Aladí), firmado
pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Congresso
NacionaI, por meio do Decreto Legislativo n? 66, de 16 de novembro de 1961, prevê a modalidade de Acordo de Complementação Econômica; e
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e da Argentina, com base no Tratado de Montevidéu-80, assinaram em
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(6. t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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19 de agosto de 1991, em Montevidéu, o Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil
e a Argentina (ACE-l4),
DECRETA:
Art. I? O Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica, entre o Brasil e a Argentina (ACE-l4),
apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele secontém, inclusive quanto à sua
vigência.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Francisco Rezek

o

anexo está publicado no DO de 27.12.1991,pág. 30598.

DECRETO N? 404, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Dá nova redação ao art. 7f' do Decreto
n.o 371{l), de 20 de dezembro de 1991, que
instituiu o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 2?, § 3?, da Lei n? 8.246, de 22 de outubro de 1991,
DECRETA:
Art. I? O art. 7? e seus parágrafos do Decreto n? 371, de
20 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7? Serão incluídos, anualmente, no Orçamento
da União, mediante dotações ao Ministério da Saúde, os
(1) V. pág. 3667 deste volume.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdez. 1991.

3744
recursos destinados ao pagamento das despesas decorrentes do contrato de gestão a ser celebrado entrea União e o
Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, de que trata o art. 3?, IIl, da Lei n? 8.246 121, de 22 de
outubro de 1991.
§ I? 'Os recursos previstos no caput deste artigo serão
liberados mensalmente.
§ 2? Os saldos das dotações da categoria transferências correntes, consignadas no Orçamento da União, no
exercício de 1991, em nome da Fundação das Pioneiras 'Sociais, e liberados para movimentação e empenho, serão repassados ao Serviço Social Autônomo Associação das Pio-

neiras Sociais.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 26 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
DECRETO N? 405, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Consolida o Regimento Interno da Seção Brasileira da Comissào Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento
da Bacia da Lagoa Mirim (SBICLM), vinculando-a à Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? É aprovado o anexo Regimento Interno da Seção
Brasileira da Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bahia da Lagoa Mirim (SB/CLM), prevista
no art. 7? do estatuto anexo ao Tratado de Cooperação para o
(21 V. pág.

deste volume.
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Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da
Bacia da Lagoa Mirim, promulgado pelo Decreto n:' 81.351 111, de
17 de fevereiro de 1978.
Art. 2? A SB/CLM passa a vincular-se diretamente à Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, que proporcionará o apoio administrativo, técnico e financeiro necessário à fiel execução, na área brasileira, do 'Tratado
de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e
o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim e do Protocolo para o Aproveitamento dos Recursos Hídricos do Trecho Limítrofe do Rio J aguarão, e, atuará articuladamente com o Ministério
das Relações Exteriores e organismos setoriais.
Parágrafo único. A sede da Comissão Mista BrasileiroUruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim
(CLM), na cidade de Porto Alegre (RS), conforme previsto no
artigo 7? do Tratado de Cooperação para o Aproveitamento dos
Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim, será instalada nas dependências .da representação da
SDR/PR, em Porto Alegre (RS).
Art. 3? Enquanto parte integrante da Comissão Mista
Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa
Mirim (CLM), a SB/CLM não terá personalidade jurídica própria, estando neste aspecto, representada para todos os fins pela Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da
República.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5? Revoga-se o Decreto n? 69.612 121, de 29 de novembro de 1971.
Brasília, 26 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Francisco Rezek

o anexo está publicado no DO de

27.12.1991, pégs. 30598/30599.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):318, jan.z mar. 1978.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (8):258, out.vdez. 1971.
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DECRETO N? 406, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Altera os Estatutos da Indústria de
Material Bélico do Brasil (lmbeí}, vinculada ao Ministério do Exército.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição Federal e o
art. 5? da Lei n? 6.277, de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei
n? 7.096, de 10 de maio de 1983,
DECRETA:
Art. I? Os artigos 7? e 8? dos Estatutos da Indústria de
Material Bélico do Brasil (Imbel), aprovados pelo Decreto ri?
97.7521 11, de 16 de maio de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 7? O
capital
social
da
Imbel
é
de
Cr$5.914.990.300,00 (cinco bilhões, novecentos e quatorze
milhões, novecentos e noventa mil e trezentos cruzeiros),
integralmente subscrito pela União.
Art. 8? Independentemente de reforma estatutária, o
capital social da Imbel poderá ser aumentado até o limite
de Cr$30.000.000.000,00 (trinta bilhões de cruzeiros), por deliberação do Conselho de Administração, nos termos do
art. 168, da Lei n? 6.404 121, de 15 de dezembro de 1976".
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 3? Revogam-se o Decreto n? 98.659 13), de 21 de dezembro de 1989, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Marcílio Marques Moreira
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(3):1118, maio/jun. 1989.

(2) Coleção das Leis. Brasilia, (7):105, out.ldez. 1976.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 181(6, t.2):38ÜG, nov.ldez. 1989.
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DECRETO N? 407, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que tratam o art. 13 da
Lei n? 7.347(1), de 24 de julho de 1985, a Lei
n:' 7.853(2J, de 24 de outubro de 1989, os arts.
57, 99 e 100, parágrafo úníco da Lei n?
8.078(3}, de 11 de setembro de 1990, 'e 12, §3?,
da Lei n? 8.I58(4}, de 8 de janeiro de 1991.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 13 da Lei n? 7.347, de 24 de julho
de 1985, na Lei n? 7.853, de 24 de outubro de 1989, e nos arts. 57,
99 e 100, parágrafo único, da Lei n? 8.078, de 11 de setembro de
1990, e art. 12, § 3?, da Lei n? 8.158, de 8 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD),
criado pela Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
cultural, turístico paisagístico e a outros interesses difusos e coletivos.
Art. 2? Constituem recursos do FDDD o produto da arrecadação:
I - das indenizações judiciais de que tratam os arts. 11 e
13 da Lei n? 7.347, de 1985;
II - das multas e indenizações decorrentes da aplicação
da Lei n? 7.853, de 24 de outubro de 1989, desde que não destinadas a reparação de danos a interesses individuais;
III - da multa prevista no art. 57, parágrafo único, e do
produto da indenização prevista no art. 100, parágrafo único, da
Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990;
Coleção das Leie, Brasília, (5):28, jul./set. 1985.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 181(5):2239, set./out. 1989.
(3) Coleção das Leis. Brasília, 182(5):2830, set./out. 1990.

(1)

(4) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):9, jan./fev. 1991.
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IV - das multas referidas nos §§ I? e 2? do art. 12 da Lei
n? 8.158, de 8 de janeiro de 1991;
V - outras receitas que vierem a ser destinadas ao fundo.
Parágrafo único. Poderão, ainda, integrar os recursos do
fundo, doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras.

Art. 3? O FDDD será gerido por um Conselho Federal
(Lei n? 7.347, de 1985, art. 13), com sede em Brasília, e integrado
pelos seguintes membros:

I - um representante da Secretaria Nacional de Direito
Econômico do Ministério da Justiça;
II
um representante da Secretaria do Meio Ambiente;
III - um representante da Secretaria de Cultura;
IV - um representante da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;
V -:- urn representante do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
VI - um representante do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária;
VII
um representante do Ministério da Infra-Estrutura;
VIII - um representante do Ministério Público Federal;
IX - três representantes de associações que atendam aos
pressupostos dos incisos I e II do art. 5? da Lei n? 7.347, de
1985.
Art. 4<:' Os representantes, bem como seus respectivos suo
plentes, serão designados pelo Presidente da República, os dos
incisos I a VII dentre. os servidores de carreira dos respectiyos
ministérios, indicados pelo seu titular e os do inciso IX dentre
as pessoas que forem indicadas pelas associações devidamente
inscritas perante o Conselho Federal.
§ I? O representante do Ministério Público Federal será
designado pelo Procurador-Geral da República dentre os mem-

bros da carreira.
§ 2? Os representantes serão designados pelo prazo de
dois anos, podendo ser reconduzidos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.Zdee: 1991.
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Art. 5? A Secretaria Nacional de Direito Econômico, órgão do Ministério da Justiça, funcionará como .SecretariaExecutiva do Conselho Federal.
Art. 6? Ao Conselho Federal compete:
I - zelar pela aplicação prioritária dos recursos naconsecução das metas fixadas pelas Leis n?s 7.347, de 1985; 8.078,
de 1990; e 8.158, de 1991, e no âmbito do disposto no .art. I? deste decreto;
,
11 - aprovar convênios e contratos a serem firmados pela
Secretaria Executiva do Conselho, objetivando atender ao disposto no inciso I deste artigo;
111 - examinar e .aprovar projetos de reconstituição de
bens lesados;
IV - promover. por meio de órgãos da administração pública e de associações descritas no art. 5?, incisos I e lI, da Lei
n? 7.347, de 1985, eventos relativos à educação formal e nãoformal do consumidor;
V - fazer editar, podendo ser
colaboração com órgãos
oficiais de defesa do consumidor e da concorrência, material informativo sobre as relações de mercado do país;
VI - promover atividades e eventos que contribuam para
a difusão da cultura de proteção ao meio ambiente, do, consumidor, da livre concorrência do patrimônio histórico, artístico, .estético, turístico, cultural, paisagístico e de outros interesses difusos e coletivos.
Art. 7? Os recursos arrecadados deverão ser distribuídos
por aplicações, relacionadas diretamente à natureza da infração
ou dano causado.
Art. 8? Em caso de concurso de credores de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n? 7.347, de 1985, e depositado no FDDD e de indenizações pelos prejuízos individuais, resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento, de acordo com o art. 99 da Lei n? 8.078, de
1990.
Parágrafo único. Neste caso. a destinação da importância
recolhida ao FDDD ficará sustada; rendendo juros e correção
monetária, enquanto pendentes de decisão do segundo .grau, as

em
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ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese
de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para
responder pelas dívidas.

Art. 9? O Conselho Federal deverá estabelecer sua forma
de funcionamento por meio de Regimento Interno, que será elaborado dentro de sessenta dias, a partir de sua instalação.
Art. 10. É vedada a remuneração, a qualquer título, pela
participação no Conselho Federal, sendo a atividade considerada c::omo serviço público relevante . .
Parágrafo único. Constará obrigatoriamente do regimento
a indicação da época da prestação de contas e da elaboração do
planejamento de aplicações dos recursos oriundos do fundo.

Art. 11. Os recursos destinados ao Fundo serão mantidos
e geridos pelo Conselho Federal por meio da conta única do Tesouro Nacional.
Art. 12. O Conselho Federal, mediante entendimento a ser
mantido COm o Poder Judiciário e os Ministérios Públicos Federal e Estaduais, será informado de propositura de toda ação civil pública e depósito judicial e de sua natureza, bem assim de
trânsito em julgado.
Art. 13. O Conselho Federal integrará a estrutura organizacional do Ministério da Justiça como órgão diretamente vinculado ao Ministro de Estado.
Art. 14.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 15. Revogam-se os Decretos n?s 92.302(5), de 16 de janeiro de 1986, e 96.617 (6 ) , de 31 de agosto de 1988.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Marcílio Marques Moreira
(5) Coleção das Leis. Brasília, (2):110, jan./mar. 1986.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (6):346, jul./set. 1988.
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DECRETO N? 408, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Regulamenta o art. 3:' da Lei n? 8.242 (l),
de 12 de outubro de 1991, que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda), e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3? da Lei n? 8.242, de 12 de outubro de
1991,
DECRETA:
Art. I? O Presidente da República nomeará, como representante do Poder Executivo no Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (Conanda), juntamente com seus
respectivos suplentes:
I
II
III
IV
V

o
o
o
o
o

Ministro
Ministro
Ministro
Ministro
Ministro

de
de
de
de
de

Estado da Justiça;
Estado das Relações Exteriores;
Estado da Educação;
Estado da Saúde;
Estado da Economia, Fazenda e Pla-

nejamento;
VI
o Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência
Social;
VII
o Ministro de Estado da Ação Social;
VIII
o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
IX
o Secretário da Cultura da Presidência da República;
X
o Secretário dos Desportos da Presidência da República;
XI
o Presidente da Fundação Centro Brasileiro para a
Infância e Adolescência;
(1)

Coleçeo das Leis. Brasília, 183(5):2115 set./out. 1991.
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o Presidente da Legião Brasileira de Assistência;
XII
XIII
o Secretário Nacional dos Direitos da Cidadania e
Justiça;
XIV
o Secretário da Polícia Federal;
XV
o Coordenador Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência.

Art. 2? A escolha dos representantes das entidades nãogovernamentais de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente no Conanda será disciplinada pelo Regimento Interno do Conselho, na forma do inciso XI, do art. 2?, da Lei n?
8.242, de 12 de outubro de 1991, devendo a primeira eleição de
seus membros ser efetuada na forma dos artigos seguintes.
Art. 3? O Ministério Público Federal fiscalizará todo o
processo de escolha dos representantes das entidades nãogovernamentais.
Art. 4? No ato de nomeação dos representantes do Poder
Executivo, o Presidente da República determinará a expedição
de edital convocando os integrantes das entidades nãogovernamentais de âmbito nacional de atendimento dos direitos
da criança e do adolescente para a assembléia a se realizar dez
dias após sua publicação, na sede da Procuradoria-Geral da República, visando, em primeira fase, a escolha- do processo da
primeira eleição dos membros daquelas entidades que comporão
o Conanda e, em segunda fase, a eleição dos seus representantes e respectivos suplentes.
§ I?

Deverão ser 'observados pela assembléia os princípios

de:
a) representatividade com âmbito ou expressão nacionais
dos participantes do processo;
b) paridade quantitativa entre os eleitos e os membros escolhidos pelo Poder Executivo.

§ 2? O processo de escolha e eleição terá a duração máxima de dez dias, devendo ser lavrada ata, a ser,incontinenti, encaminhada pelo Procurador-Geral da República ao Presidente
da República, que nomeará os eleitos no prazo máximo de cinco
dias.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.

3753
§ 3? Com a nomeação dos membros das entidades citadas
no art. 2? deste decreto, o Presidente da República instalará o
Conanda.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Francisco Rezek
Antonio de Souza Teixeira Júnior
Alceni Guerra
Marcílio Marques Moreira
Antonio Magri
Margarida Procópio

DECRETO N? 409, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a discriminação de receitas nas faturas de fornecimento de energia

elétrica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 178, do Decreto n? 24.643, de 10 de julho
de 1934 (Código de Águas), resolve;
Art. I? A receita auferida pelos concessionários de serviço
público de distribuição de energia elétrica, decorrente do fornecimento efetuado aos consumidores finais, deverá ser discriminada nas faturas a estes destinadas, em duas parcelas denominadas Receita Própria e Receita de Transferência.
Art. 2? Para os fins previstos neste decreto, entende-se

por:
I - Receita Própria os recursos arrecadados pelos concessionários dest.inados ao ressarcimento dos custos por este incorridos na prestação de serviço público de energia elétrica;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6. t.z, pt. 1):3237-3757. nov./dez. 1991.
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11 - Receita de Transferência os recursos arrecadados pelos concessionários, não qualificados como Receita Própria,
destinados ao Pagamento a terceiros dos seguintes encargos e
obrigações intra-setoriais:
a) suprimento de energia elétrica, inclusive o proveniente
da Itaipu Binacional;
b) transporte de potência elétrica da Itaipu Binacional;
c) cotas e juros referentes à Reserva Global de Reversão
(RGR);
di compensação financeira devida pela exploração de recursos hídricos destinados à geração de energia elétrica;
e) cotas de COnsumo de combustíveis fósseis.

Art. 3? Os concessionários de serviço público de distribuição de energia elétrica deverão discriminar, nas faturas de fornecimento por estes emitidas, os valores correspondentes à Receita de Transferência e à Receita Própria.
§ I? O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) fixará o percentual da receita de fornecimento correspondente à Receita de Transferência e o informará aos concessionários. Ocorrendo excesso ou insuficiência na fixação desse percentual em determinado mês, o DNAEE fará a devida
compensação no mês subseqüente.
§ 2? Caberá ao DN AEE estabelecer a forma das faturas,
bem como os dados que delas deverão constar, observadas as
disposições legais relativas ao empréstimo compulsório, ICMS e
iluminação pública.

Art. 4? Os concessionários e os estabelecimentos bancários arrecadadores deverão, no prazo de 72 horas contado da
efetiva arrecadação, transferir os recursos recebidos, relativos à
Receita de Transferência, para uma conta bancária especial,
junto ao Banco do Brasil S.A., de titularidade da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás).

Art. 5? Para os fins previstos neste decreto, caberá à Eletrobrás:
I - Repassar aos respectivos beneficiários os valores a
estes devidos, oriundos da Receita de Transferência arrecadada,
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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de conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas
pelo DNAEE;

U - Enviar ao DNAEE a programação mensal de pagamentos e repasses, baseada nas obrigações devidas pelos concessionários de distribuição a cada mês;
UI - submeter ao DNAEE, até o quinto dia útil de cada
mês, um relatório detalhado sobre as operações de que trata este artigo, contendo, além de outros dados requeridos por aquele
órgão, informações precisas a respeito da arrecadação e dos repasses efetuados no curso do mês imediatamente anterior.
Art. 6? As tarifas do fornecimento a serem praticadas pelos concessionários de distribuição de energia elétrica serão objeto de proposta por estes submetidas para análise e aprovação
do DNAEE, respeitada a estrutura tarifária vigente.
Parágrafo único. Na análise das propostas apresentadas, o
DNAEE levará em conta as características regionais das áreas
de influência das concessões, os respectivos custos dos concessionários e outros dados relevantes, fixando as tarifas que resultarem adequadas.
Art. 7? A inobservância das disposições deste decreto
acarretará para os concessionários e para os estabelecimentos
bancários faltosos as sanções previstas na legislação em vigor.

Art. 8? O DNAEE baixará instruções específicas para implementar a aplicação do disposto neste decreto, no prazo de 30
dias contados da data de sua publicação.
Art. 9? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10.

Ficam revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Simá Freitas de Medeiros
Co!. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov.vdea. 1991.
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DECRETO N? 410, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre as condições de suprimento de álcool etílico para as indústrias etcoolquímícas da Região Nordeste.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? As indústrias alcoolquímicas localizadas na Região Nordeste, que utilizem álcool etílico hidratado como
matéria-prima para produção de derivados alcoolquímicos que
possam ser obtidos através de rota petroquímica alternativa, terão, até 31 de dezembro de 1994, tratamento especial de preço da
referida matéria-prima.
§ I? O tratamento especial de preço de que trata este artigo consiste na compensação da diferença entre o valor de paridade de um litro de álcool etílico hidratado a 93,8° INPM no Estado da Federação onde foi adquirido e a importância equivalente a, no mínimo, 180% (cento e oitenta por cento) do preço do
litro da nafta petroquímica.
§ 2? O valor de paridade do álcool e o preço da nafta petroquímica serão estabelecidos em portarias do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento.
§ 3? Observado o percentual mínimo definido no § I?, o
Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) poderá fixar outros percentuais incidentes sobre o preço da nafta para cada indústria e cada produto, em função dos custos de produção des.Bas indústrias, da receita resultante da comercialização dos
mencionados derivados alcoolquímicos e dos preços, internos e
externos, dos seus similares petroquímicos.
§ 4? O DNC autorizará, mensalmente, a compensação do
produto da diferença, apurada na forma dos parágrafos anteriores, pelos volumes de álcool efetivamente consumidos, respeitada a capacidade" prevista nos projetos aprovados pelo extinto
Conselho de Desenvolvimento Industrial.
Art. 2? Os recursos destinados a atender ao disposto no
artigo anterior serão provenientes da arrecadação proporcionaCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237"3757, nov./dez. 1991.
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da por parcela especifica integrante dos preços do álcool e,
quando necessário, dos preços dos derivados de petróleo.
Art. 3? Entende-se por indústria alcoolquímica o ramo da
indústria química onde o álcool etílico é transformado em OU~

tros produtos orgânicos derivados.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5' Ficam revogados os Decretos n?s 96.021 111, de 9 de
maio de 1988, e 91.6571 21, de 17 de setembro de 1985, e demais
disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Simá Freitas de Medeiros

(1) Coleção das Leis. Brasília, (4):154, abr./jun. 1988.
(2) Coleção das Leis. Brasília, (6):334, jul./set. 1985.
CoI. Leis Rep. Feri. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 1):3237-3757, nov./dez. 1991.
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NOTA DO EDITOR
Em 1991 manteve-se 11a Coleção das Leis a série de modificações já
introduzidas, com o intuito de fazer com que a obra cumpra cada vez
melhor o seu propósito.
Com a edição do Decreto n.O 100.000, de 11 de janeiro de 1991, os decretos passaram a ter nova numeração com o número 1. A partir deste
ato, também existirão decretos não numerados, com ou sem ementa.
Para efeito de indexação, adotou-se um número fictício para os decretos não numerados e 05 decretos sem ementa trarão, no Índice Cronológico, entre colchetes, o assunto a que se referem.
Excepcionalmente, no bimestre novembro/dezembro, em decorrência do grande volume de atos publicados, o Tomo 2 foi dividido em
duas partes. Na Parte I constam apenas os decretos numerados e, na
Parte II, o consulente encontrará os decretos não numerados, as retificações e os respectivos índices cronológico e de assuntos das partes I e

u.

Quanto aos demais atos, tanto do Legislativo quanto do Executivo,
não houve qualquer alteração, permanecendo o padrão editorial da
Coleção das Leis.
Dessa forma procurou-se tornar a consulta de nossos leitores mais
ágil e eficiente.
Brasília, dezembro de 1991.

página original em branco

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) DECRETO DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Cria o Comitê Brasileiro do Decênio Internacional para a Redução dos Desastres
Naturais (Codernat), e dá outras providêncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição
DECRETA:
Art. I? Fica criado o Comitê Brasileiro do Decênio Internacional para a Redução dos Desastres Naturais (Codernat).
Art. 2? Compete ao Codernat .planificar e coordenar, as atividades relacionadas com os objetivos do Decênio Internacional
para a Redução dos Desastre-s Naturais, principalmente no que
se refere à cooperação internacional;
I - na identificação de áreas de riscos e avaliação dos
riscos mais prováveis;

II - na monitoração, prognóstico e alerta para desastres
mais iminentes;

III - nas medidas de preparação e proteção, visando à
redução das vulnerabilidades das populações mais suscetíveis;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{G, t.2, pt. II):3759-4ü69, nov.ldez. 1991.
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IV -

nas medidas preventivas a longo prazo;

V ~ no zoneamento e uso correto do solo, proteção ambiental e controle de riscos;
VI - no desenvolvimento de recursos humanos e atividades de pesquisa relacionadas com desastres naturais;
VII - na educação e mobilização das comunidades, motivando-as para participarem ativamente das ações de prevenção
e controle de desastres naturais;
VIII -

na assistência externa relacionada com desastres

naturais.

Art. 3? O Codernat será presidido pelo Ministro de Estado
da Ação Social e será integrado por representantes dos saguíntes órgãos:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Ministério da Ação Social;
Ministério das Relações Exteriores;
Ministério da Saúde;
Ministério da Educação;
Ministério da Infra-Estrutura;
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária;
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
Estado-Maior das Forças Armadas;
Secretaria da Ciência e Tecnologia;
Secretaria do Meio Ambiente;
Secretaria do Desenvolvimento Regional;
Secretaria de Assuntos Estratégicos.

§ I? Os representantes de cada órgão deverão ter acesso
ao ministro ou secretário da respectiva pasta.
§ 2? Cada membro e seu respectivo suplente serão designados pelo órgão que representam.

Art. 4? A Secretaria Especial de Defesa Civil (Sedec) se
responsabilizará pelas atividades da Secretaria Executiva do
Comitê.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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§ I? Compete ao Secretário Especial de Defesa Civil a
função de substituto eventual do Presidente do Comitê, assim
como a de Secretário Executivo.
§ 2? O Secretário Executivo poderá deliberar. em assuntos
urgentes, ad referendum do comitê, ao qual justificará na primeira reunião subseqüente.
Art. 5? O Codernat será apoiado por um Conselho Consultivo, constituído por pessoas de notário saber, representantes
de associações profissionais e de órgãos não-governamentais envolvidos com questões relativas a desastres naturais.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Consultivo serão designadas pelo Secretário Especial de Defesa Civil.
Art. 6? O regimento interno do comitê será aprovado em
reunião plenária.
Art. 7? A participação nos trabalhos previstos nos arts. 3?
e 5~ ,é considerada serviço público de natureza relevante, e não
implicará prejuízo das funções que os representantes porventura exerçam, nem dará ensejo à percepção de remuneração ou de
gratificação especial.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasflia, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Margarida Procópio

(2) DECRETO DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Federal e da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor de
Cr$578.256.000,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.241, de 7 de outubro de
1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z., pt. 11):3759-4069. nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Federal e
da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
Cr$578.256.000,00 (quinhentos e setenta e oito milhões, duzentos
e cinqüenta e seis mil cruzeiros). para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Merques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 4.11.1991, pág. 24675.

(3) DECRETO DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em fade diversos Orgãos, crédito suplementar no valor de CrS574. 099. 000, 00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.
VOF

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de entidades em extinção, dissolução ou privatização - Lei n? 8.029/90, crédito suplementar no valor de Cr$451.457.000,00 (quatrocentos e cinqüenta
e um milhões, quatrocentros e cinqüenta e sete mil cruzeiros),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
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Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de CrS122.642.000,OO (cento e vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil cruzeiros), para atender
à programação constante do Anexo Il deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo In deste decreto, no montante especificado.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 4.11.1991, pág. 24676.

(4) DECRETO DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob supervisã.o do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, crédito suplementar no vaiar de CrS130.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759·4069, nov./dez. 1991.
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plementar no valor de Cr$130.000.000,OO (cento e trinta milhões
de cruzeiros), para atender à programação constante no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 4.11.1991, pág. 24676.

(5) DECRETO DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Re·
forma Agrária, crédito suplementar no valor

de

CrSl.OOO.OOO.OOO,OO, para reforço

de

dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$1.000_000.000,OO (um bilhão de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759'4069, nov./dez. 1991.

3765
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 4.11.1991, págs , 24676/24677.

(6)

DECRETO DE I? DE NOVEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a criação de grupo de trabalho com o objetivo de elaborar o Plano de
Seguridade Social do servidor público.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 183 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,
DECRETA:
Art. I? Fica criado o grupo de trabalho com o objetivo de
elaborar anteprojeto de lei dispondo sobre o custeio do Plano de
Seguridade Social dos servidores civis ativos e inativos da
União, Autarquias e Fundações Públicas, nos termos contidos
na Lei n? 8.112(1), de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2? O grupo de trabalho será constituido de servidores
do Ministério da Economia, Fazenda e Planej amento, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e da Secretaria da
Administração Federal, em número de dois por órgão ou ministério, e serão indicados pelo respectivo Secretário ou Ministro.
Art. 3? É estabelecido o prazo máximo de trinta dias, a
contar da data de publicação do presente decreto, para elaboração do referido anteprojeto de lei.
(I) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.l):3470, nov.Zdea. 1990.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, r.a, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, I? de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Antonio Magri
(7) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de CrS295. 546. 000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b, e V da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei ri?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$295.546.000,OO (duzentos e noventa e cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil cruzeiros], para atender à programação
indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos III e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 5.11.1991, pág. 24852.
Col. Leis RGp. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(8) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério das Relações Exterioree, crédito suplementar no valor de
CrS3.087.142.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que .lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso. I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1 ~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério
das Relações Exteriores;' crédito suplementar no valor de
Cr$3.087.142.000,OO (três bilhões, oitenta e sete milhões, cento e
quarenta e dois mil. cruzeiros}, para atender à programação
constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos n e In deste decreto, no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 5.11.1991, pág , 24853.

(9)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
CrS9.798.031.000,00, para reforço de dotaçõee consignadas no vigente orçamento.

O. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Const.ituição, e da autorízação contida no art. 6?, inciso I, alíneas d e e, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II) :3759-4069, nov.z dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
da União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr$9.798.031.000,OO (nove bilhões, setecentos e noventa e oito
milhões e trinta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I e U deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de exercícios anteriores e recursos de convênios, na forma dos Anexos
UI e IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 5.11.1991, págs. 24853/24855.

(lO) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor da Presidência da República. crédito suplementar no valor de Cr$42.375.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea c, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$42.375.000,OO (quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil cruzeiros).
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069. nov./dez. 1991.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recur-

sos diversos de outras fontes de entidades da Administração
Pública Federal indireta, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 5.11.1991, págs. 24855/24856.

(1~)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
Cr$20. 000. 000, 00 para reforço de dotaçã.o

consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
valor de Cr$20.000.000,OO (vinte milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(6. t.z, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 5.11.1991, pág. 24856.

(12) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de Cr$1.230.961.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, 'de 31 de janeiro de 1991), crédito suplementar no valor de
Cr$1.230.961.000,00 (um bilhão, duzentos e trinta milhões, novecentos e sessenta e um mil cruzeiros), em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 5.11.1991, pég. 24857.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(13)

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de
CrS12.217. 093. 000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no
valor de Cr$12.217.093.000,00 (doze bilhões, duzentos e dezessete
milhões e noventa e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 5.11.1991, páge. 24857/24858.

(14) DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública federal a
Sociedade Educadora Osvaldo Cruz/MG e
outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.

3772
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Sociedade Educadora Osvaldo Cruz, com sede na Cidade de
Uberaba, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 36.144/65);
Associação das Ursulinas de Ribeirão Preto, com sede na
Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo (processo MJ
n? 21.6371731;
Colégio Santos Dumont, com sede na Cidade de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 20.574174);
Instituto Madre Maria das Neves, com sede na Cidade de
Saquarema, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n:' 23.759/
74);
Associação das Damas de Caridade de São Vicente de Paulo, çom sede na Cidade de Araras, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 62.554174);
Irmandade da Santa Casa de Caridade e Maternidade de
Ibitinga, çom sede na Cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo
(Processo MJ n? 15.797176);
Cidade Vicentina Frederico Ozanam, com sede na Cidade de
Jundiaí, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 78.968177);
Associação de Preservação Ferroviária de Atibaia, com sede na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
20.656/87-01);
Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva, com sede na Cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
10.282/871;
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itaí, com sede
na Cidade de Itaí, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
15.710/87) ;
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Neves Paulista, com sede na Cidade de Neves Paulista, Estado de São Paulo
(Processo MJ n? 11.575/88-93);
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.

3773
Movimento - Centro de Atividades Integradoras, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n~ 11.088/88-11);
Lar Frederico Ozanam Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de Orlândia, Estado de São
Paulo (Processo MJ ri? 13.748/89-61);
Federação Brasileira de Entidades de Cegos (Febec), com
sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina
(Processo MJ n~ 13.752/89-39);
Sociedade Estrela Azul, com sede na Cidade de Mauá, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 21.155/90-49);
Associação de Caridade São Vicente de Paulo, com sede na
Cidade de Paraty, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n?
12.209/91-66);
ACT - Ação Comunitária de Tamandaré, com sede na Cidade de Rio Formoso, Estado de Pernambuco (Processo MJ n?
11.104/91-62);
Obras Sociais e Assistenciais Francisco Cândido Xavier,
com sede na Cidade de Planaltina, Estado de Goiás (Processo
MJ n~ 9.403/91-09).
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 4 de novembro de 1991; 170~ da Independência e
da Repúbtica.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(15) DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de CrS600.000.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso I, alínea b, e inciso V, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069. nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr3600.000.000,OO (seiscentos milhões de cruzeiros) para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 7.11.1991, pág. 25034.

(16)

DECRETO DE 6 DE NOVEMBRO DE 1991
Autoriza o Banco do Brasil S.A. a promover aumento de capital social.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no Decreto-Lei n? 1.678, de 22 de fevereiro de
1979,
DECRETA:
Art. I? O Banco do Brasil S.A. fica autorizado a promover o aumento de capital social de Cr3492.943.968.000,OO (quatrocentos e noventa e dois bilhões, novecentos e quarenta e três
milhões, novecentos e sessenta e oito mil cruzeiros) para
Cr3673.745.347.044,12 (seiscentos e setenta e três bilhões, setecentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e sete
mil, quarenta e quatro cruzeiros e doze centavos).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2. pt. Il):3759-4ü69, nov.Zdez. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
(17)

DECRETO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Juetiçe, crédito
suplementar no valor de CrS254.840.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$254.840.000,OO (duzentos
e cinqüenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 8.11.1991, pág. 25174.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(18)

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Autoriza a alienação do domínio útil de
terreno pertencente ao patrimônio da Universidade Federal do Pará.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV da Constituição, e nos termos
dA Lei n:' 6.120, de 15 de outubro de 1974,
DECRETA:
Art. I? Fica a Universidade Federal do Pará autorizada a
alienar diretamente aos ocupantes ou a órgãos do Governo do
Estado do Pará ou Prefeitura de Belém encarregados da política
habitacional oficial, o imóvel de sua propriedade, onde se formou uma favela, localízada na Av. Perimetral, no Município de
Belém, com a área de 1.849.000m 2 , dentro das seguintes divisas
e confrontações:
Partindo da E-O situada no canto de um muro da área da
Escola de I? e 2? graus da UFPA nas proximidades da Avenida
Perimetral, que tem coordenadas topográficas E=784.180,049 e
N=9839.858453, com azimute de 172°52'11" e distância de
419,709m, confrontando com Avenida Perimetral, atinge a E-I.
Deste com azimute de 172°39'45" e distância de 359,632m, atinge
a E-2. Deste com azimute de 159°03'50" e distância de 241,540m,
ainda confrontando com Avenida Perimetral atinge a E-3. Deste
com azimute de 233°03'58" e distância de 243,149m, confrontando com área da substação da Eletronorte atinge a E-4. Deste
com azimute de 206°10'11" e distância de 500,659m, atinge a E-5.
Deste com azimute de 116°13'11" e distância de 393,407m, ainda
confrontando com a área da substação da Eletronorte atinge a
E-6. Deste com azimute de 208°21 '22" e distância de 170,980m,
atinge a E-7. Deste com azimute de 295°57'57" e distância de
60,180m, confrontando com propriedade de quem de direito atinge a E-8. Deste com azimute de 297°24'15" e distância de
382,527m, atinge a E-9. Deste com azimute de 258°27'12" e distância de 126,646m, atinge a E-lO. Deste com azimute de
258°27'12 e distância de 335,00Im, atinge a E-11, de coordenadas
topográficas E =783.374,926 e N =9.838.049,979. Deste segue uma
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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poligonal irregular à margem esquerda do Igarapé Tucunduba
com azimute reto de 178°29'59" e distância de 362,259m, atinge a
E-12 de coordenadas E=783.384,411 e N=9.837.687,844. Deste
com azimute de 250°13'14" e distância de 153,096m, atinge a E13. Deste com azimute de 350°36'07" e distância de 119,718m,
atinge a E-H. Deste com azimute de 260°18'53" e distância de
10l,666m, atinge a E-15. Deste com azimute de 340°29'46" e distância de 146,332m, atinge a E-16. Deste com azimute de
322°03'02" e distância de 513,771m, atinge a E-17. Deste com
azimute de P26'32" e distância de 221,809m, atinge a E-18. Deste com azimute de 311°59'42" e distância de 24,198m, atinge a E-.
19. Deste com azimute de 350°39'22" e distância de 355,818m,
atinge a E-20. Deste com azimute de 83°15'28" e distância de
274,944m, atinge a E-21. Deste com azimute de 118°57'51" e distância de 53, 161m, atinge a E-22. Deste com azimute de
101°36'28" e distância de 455,005m, atinge a E-23. Deste com
azimute de 145°01 '55" e distância de 248,136m, atinge a E-24.
Deste com azimute de 77°47'56" e distância de 316,626m, atinge
a E-25. Deste com azimute de 24°15'03" e distância de 149,712m,
atinge a E-26. Deste com azimute de 85°18'40" e distância de
66,450m, atinge a E-27. Deste com azimute de 345'06'33" e distância de 115,945m, atinge a E-28. Deste com azimute de
80°00'23" e distância de 183,533m, atinge a E-29. Deste com azimute de 3'32'23" e distância de 126,708m, atinge a E-30. Deste
com azimute de 353°32'42" e distância de 147,0l5m, atinge a E31. Deste com azimute de 289'48'15" e distância de 137,168m,
atinge a E-32. Deste com azimute de 7'11'26" e distância de
63,506m, atinge a E-33. Deste com azimute de 281°18' 45" e distância de 106,097m, atinge a E-34. Deste com azimute de
223'21 '16" e distância de 211,361m, atinge a E-35. Deste com
azimute de 310'58'12" e distância de 318,302m, atinge a E-36.
Deste com azimute de 297°21'42" e distância de 91,002m, atinge
a E-37. Deste com azimute de 216'28'42" e distância de
224,674m, atinge a E-38. Deste com azimute de 286°51'33" e distância de 121,177m, atinge a E-39. Deste com azimute de
17'57'26" e distância de 197,609m, atinge a E-40. Deste com azimute de 37'08'24" e distância de 40,827m, atinge a E-41. Deste
com azimute de 349°53'11" e distância de 47,819m, atinge a E-42.
Deste com azimute de 54°07'32" e distância de 82,360m, atinge a
E-43. Deste com azimute de 95°10'52" e distância de 60,982m,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6,
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atinge a E-44. Deste com azimute de 26'39'10" e distância de
22,814m, atinge a E-45. Deste com azimute de 347'26'26" e distância de 29'823m, atinge a E-46. Deste com azimute de
346'10'48" e distância de 84,824m, atinge a E-47. Deste com azimute de 336'54'44" e distância de 111,639m, atinge a E-48. Deste
com azimute de 24'29'20" e distância de 48,712m, atinge a E-49.
Deste com azimute de 41'00'08" e distância de 65,834m, atinge a
E-50. Deste com azimute de 356'24'26" e distância de 44,412m,
atinge a E-51. Deste com azimute de 341°18'50" e distância de
101,831m, ainda confrontando com terras de quem de direito
atinge a E-52. Deste com azimute de 303°30'08" e distância de
326,924m, confrontando com a Travessa Vileta atinge a E-53.
Deste com azimute de 31'20'22" e distância de 175,820m, confrontando com Avenida José Leal Martins atinge a E-54. Deste
com azimute de 121°40'37" e distância de 346,269m, confrontando com a Travessa Timbó atinge a E-55. Deste com azimute de
81'35'48" e distância de 108,538m, confrontando com a Passarela Monte Alegre atinge a E-56. Deste com azimute de 56'00'49"
e distância de 48,265, atinge a E-57. Deste com azimute de
86°57'55" e distância de 271,157m, ainda em confrontaçâo com a
Passarela Monte Alegre a E-58. Deste com azimute de
211'27'27" e distância de 238,088m, confrontando com a área da
Escola de I? e 2? graus da UFPA atinge a E-59. Deste com azimute de 93°58'11" e distância de 26,00m, atinge a E-60. Deste
com azimute de 161'01'58" e distância de 218,444m, atinge a E61. Deste com azimute de 88°54'06" e distância de 109,354m,
atinge a E-62. Deste com azimute de 82'52'27" e distância de
172,776m, ainda confrontando com a área da Escola de I? e 2?
graus da UFPA, atinge a E-O, ponto inicial desta descrição. Esta área é parte destacada da área total da Universidade Federal
do Pará, adquirida por desapropriação através do Decreto n?
53.934, de 27 de maio de 1964, e doação outorgada pelo Instituto
de Pesquisas e Experimentação Agropecuária do Norte
(IPEANI, autorizada pela Lei n? 4.283, 18 de novembro de 1963,
regulamentada pelo Decreto n? 54.276, de 10 de setembro de
1964, publicado no Diário Oficial da União de 16 de setembro de
1964.
Art. 2? Ficam excluídas da área descritiva no artigo anterior, as faixas de 33,OOm de largura para cada margem do IgaraCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II) :3759-4069. nov.Z dez. 1991.

3779

pé Tucunduba, as quais permanecem na jurisdição do serviço
de Patrimônio da União.
Art. 3~ À alienação de que trata o artigo 1~, será dispensada a licitação, nos termos do art. 22, inciso X e 23 do DecretoLei n~ 2.300, de 21 de novembro de 1986, que revogou os arts.
125 a 144 do Decreto-Lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, por
preço nunca inferior ao da avaliação e o seu produto será utilizado integralmente no Campus da Universidade Federal do Pará, atendidas as determinações do art. 4~ da Lei n~ 6.120, de 15
de outubro de 1974.
Art. 4~ A Escritura Pública de venda será assinada pelo'
Reitor da Universidade Federal do Pará.
Art. 5~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 11 de novembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
119)

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Prorroga o prazo para que a comissão
especial encarregada de elaborar o anteprojeto do Novo Código Nacional de Trânsito
conclua seus trabalhos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Fica prorrogado, por 90 dias, o prazo estabelecido
no art. 2~ do Decreto de 6 de junho de 1991(11, para que a comissão especial conclua os trabalhos.
Art. 2~ Os órgãos da administração pública deverão continuar prestando a colaboração que lhes for solicitada para o
cumprimento dos objetivos da comissão.
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(3):1361, maio/jun. 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 11 de novembro de 1991; 170? da Independência e
1Oir.' da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(1) Coleção das Leis. Brasília, 183(3):1361, maio/jun. 1991.

(20)

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Supremo Tribunal Federal, da
Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e da
Justiça do Trabalho, crédito suplementar
no valor de CrS290.545.000,OO, para reforço
de dotaç6es consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei ri?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Supremo Tribunal
Federal, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor de Cr$290.545.000,OO
(duzentos e noventa milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I

deste decreto.
Art. 2':' Os recursos neceasários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art.

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 11 de novembro de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1991, pág. 25456.

(21) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
favor de Encargos Financeiros da União
Recursos sob Supervisão do Ministéda Economia, Fazenda e Planejamencrédito suplementar no valor de
Cr$381.871.785.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

em
rio
to,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida na alínea b, inciso I, art. 6~ da Lei n~ 8.175. de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$38l.871.785.000.00 (trezentos e oitenta e um bilhões. oitocentos e setenta e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069. nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1991, pág. 25456.

(22) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, Credito Suplementar no valor de CrS14.425.000,OO
para reforço de dotações coneignedee no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação, Crédito Suplementar no valor
de Cr$14.425.000,OO (quatorze milhões, e quatrocentos e vinte e
cinco mil cruzeiros) para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mf:lrrflín M::lrnup.,:;: Mnrpira
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(23) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$1.247.529.000,OO
para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso V, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
Cr$1.247.529.000,00 (um bilhão, duzentos e quarenta e sete milhões e quinhentos e vinte e nove mil cruzeiros) para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações índicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1991, pág. 25457.

(241

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, crédito
suplementar no valor de Cr$102.841.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$102.841.000,OO (cento e
dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 11 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1991, págs. 25457/25458.

(25) DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de CrS30.000.000,OO, para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$30.000.000,OO (trinta milhões de cruzeiros I, para atender à
programação constante no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. e.z. pt. I1):3759·4069, nov.Zdez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art.

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
103~

Brasília, 11 de novembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 12.11.1991. pág. 25458.

(26)

DECRETO DE 11 DE NOVEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública federal a
Escola Doméstica Maria Raythe/RJ e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA;
Art. 1~ São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo 1~ da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 1~ do regulamento aprovado pelo Decreto n~
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições;
Escola Doméstica Maria Raythe, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n~
51.903/71);

Hospital São Vicente de Paulo, com sede na Cidade de
Campina Verde, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n~
58.817/71);
Hospital Vaz Monteiro de Assistência à Infância e à Maternidade, com sede na Cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais
(Processo MJ n? 29.306/73);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Irmandade de Misericórdia de Sertãozinho, com sede na Cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo (processo MJ n?
33.803173);
Associação Filantrópica e Beneficente Sanatório Thereza
Perlatti de J aú, com sede na Cidade de J aú, Estado de São
Paulo (Processo MJ n? 22.815174);
Hospital Cassiano Campolina, com sede na Cidade de Entre Rios de Minas, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n?
67.911177);
Irmandade Filantrópica do Hospital Bom Jesus da Santa
Casa de Misericórdia de Tremembé, com sede na Cidade de Tremembé, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 78.829177);
Irmandade de Misericórdia de São João da Barra, com sede
na Cidade de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro
(Processo MJ n? 78.954177);
Fundação Casa da Criança Bento Gonçalves, com sede na
Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n? 22.762/84);
Lar da Criança Francisco de Assis, com sede na Cidade de
Ituverava, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 11.049/88-51);
Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças, com sede na Cidade de Itaporanga, Estado de São Paulo (Processo MJ
n? 3.601/90-61);
Ação Social Técnica, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n? 17.763/90-31);
Casa da Harmonia do Menor Carente, com sede na Cidade
satélite do Cruzeiro Velho, Distrito Federal (Processo MJ n?
136/91-97) ;
ABGM - Associação Brasileira de Gemologia e Mineralogia, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(Processo MJ n? 6.362/91-17);
Conselho Metropolitano de São Paulo da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo (Processo MJ n? 9.483/91-30);
Sociedade de Assistência e Promoção Social Lourdes Morais de Paiva, com sede na Cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso (Processo MJ n? 12.808/91-17).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069. nov.Zdea. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(27)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de encargos financeiros da União'

- recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$51.515.382. 000, 00, para reforço de dotacão consignada no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nas alíneas b e c, inciso I, art. 6? da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
Art. I?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de encargos financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$51.515.382.000,OO (cinqüenta e um bilhões, quinhentos e
quinze milhões, trezentos e oitenta e dois mil cruzeiros}, para atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, são provenientes de:
I - Anulação parcial de dotações, no montante de
Cr$46.920.348.000,OO (quarenta e seis bilhões, novecentos e vinte
milhões, trezentos e quarenta e oito mil cruzeiros), indicada no
Anexo III deste decreto;
II - Incorporação do excesso de arrecadação de receitas
do Tesouro Nacional no valor de Cr$4.595.034.000,OO (quatro bilhões, quinhentos e noventa e cinco milhões e trinta e quatro
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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mil cruzeiros), decorrente de resultado do Bacen!remuneração
das disponibilidades do Tesouro Nacional.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 13.11.1991, pág. 25587.

(28)

DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação, os imóveis situados na
Rua do Acre, n?s 74, 76, 84, 86 e 88, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ. a fim de ampliar as instalações do Tribunal Regional
Federal da 2? Região, com sede naquela
capital.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, e de acordo com os artigos 5?, inciso XXIV, e 182, § 3?, da Constituição, combinados
com o artigo 22, incisos IV e 5?, alínea h, e 6? do Decreto-Lei n?
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pelas Lei n? 2.786, de 21
de maio de 1956, Lei n? 4.686, de 21 de junho de 1965, e Lei n?
6.071, de 3 de julho de 1974, e tendo em vista o que consta do
Processo GM n? 5.074, de 1991, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. I? São declarados de utilidade pública, para fins de
desapropriação, os terrenos, com área total aproximada de
1.766m 2 (um mil, setecentos e sessenta e seis metros quadrados),
e os prédios não residenciais neles construídos, com transcrições no Cartório do Primeiro Ofício de Registros de Imóveis da
Comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, localizados na
Rua do Acre, na aludida cidade, com as características e nos
números indicados nos parágrafos a seguir:
CoI. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov./dez. 1991.
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§ I? no n? 74 e no n? 76, asso bradados, de propriedade de
D. Silva Comércio de Drogas Ltda., transcritos em nome de Antônio da Rocha Passos Júnior sob o n? 5.937 (184.133) do Livro
3-NN, fI. 101, medindo o terreno, de forma poligonal irregular
de seis lados: de frente 13m55cm (treze metros e cinqüenta e cinco centímetros), obtidos pelo alinhamento dos prédios sitos na
Rua do Acre, lado par; do lado direito 60m42cm (sessenta metros e quarenta e dois centímetros), soma de dois segmentos de
reta, dos fundos para a frente, sendo o I? (primeiro) de 23m82cm
(vinte e três metros e oitenta e dois centímetros) e o 2? (segundo) de 36m60cm (trinta e seis metros e sessenta centímetros),
ambos confrontando com o n? 78 da Rua do Acre; do lado esquerdo 59m70cm (cinqüenta e nove metros e setenta centímetros) de extensão, resultado da adição de 3 (três) segmentos de
reta, da frente para os fundos, sendo o I? (primeiro) de 2lm20cm
(vinte e um metros e vinte centímetros), o 2? (segundo) de 6,00m
(seis metros e o 3? (terceiro) de 32m50cm (trinta e dois metros e
cinqüenta centímetros), os três confrontando com o n? 72 da
Rua do Acre; e aos fundos 28m35cm (vinte e oito metros e trinta
e cinco centímetros), confrontando com o terreno sem n? da Rua
Major Daemon, de propriedade de Maria Teresa Pontes Willian,
adquirido de Anna Leonor da Rocha Passos Pereira, conforme
escritura de permuta de 19 de janeiro de 1927 do 4? Ofício da referida cidade, registrada em 2 de fevereiro de 1927, Mandado da
Vara de Registros Públicos de 26 de julho de 1963 e averbado
em 2 de junho de 1964;
§ 2? no n? 84 e no n? 86, tendo outro prédio construído nos
fundos, transcritos em nome de Berthe Grandmasson Salgado, casada com Joaquim Pedro Salgado Filho, sob o n? 7091
(177998) no Livro 3-XX, fI. 44, medindo o terreno: de frente
lOm60cm (dez metros e sessenta ccntírnctrosl: de fundos 13,00m
(treze metros); 40m50cm (quarenta metros e cinqüenta centímetros) de extensão, confrontando por um lado com uma faixa junto ao prédio n? 90 e pelo outro com o n? 82, adquiridos do Espólio de Emile Grandmasson, conforme Formal de Partilha de 8
de março de 1934 do 2? Ofício Provedoria e Resíduos, registrado
em 20 de março de 1934, gravados com a cláusula de incomunicabilidade, constando prenotado no Livro l-L, fI. 157, sob o n?
128 769, requerimento de 25 de março de 1938, em nome de Berthe Grandmasson Salgado, em 5 de abril de 1988; e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069. nov./dez. 1991.
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§ 3? no n? 88, transcrito sob o n? 9 021 (184 133) do Livro
3-YY, fI. 194, em nome de Alcídes Brando Cotia, casado, tendo
como promitente comprador King Sport Artigos Esportivos
Ltda., medindo o terreno de forma poligonal retilínea irregular:
de frente 2m53 (dois metros e cinqüenta e três centímetros); do
lado direito 37m20cm (trinta e sete metros e vinte centímetros);
do lado esquerdo 37m50cm (trinta e sete metros e cinqüenta
centímetros), soma de dois segmentos, de frente para os fundos,
sendo o I? (primeiro), em linha reta, de 35m25cm (trinta e cinco
metros e vinte e cinco centímetros) e o 2? (segundo), em linha
perpendicular para a esquerda, de 2m25cm (dois metros e vinte
e cinco centímetros); aos fundos 3m35cm (três metros e trinta e
cinco centímetros), confrontando: à direita com O n? 90; à esquerda com o n? 86 e o n? 84; e aos fundos com o n? 84 e 90, todos da Rua do Acre, adquirido do Espólio de Manoel José Lebão, conforme escritura de compra e venda de 27 de junho de
1935 do 12? Ofício daquela cidade, registrada em 24 de julho de
1935, e Mandado da Vara de Registros Públicos de 15 de dezembro de 1959, averbado em 12 de janeiro de 1951.
Art. 2? Os imóveis referidos no artigo anterior destinar-seão a ampliar as instalações do Tribunal Regional Federal da 2~
Região, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3? Fica o Tribunal Regional Federal da 2~ Região autorizado a promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação dos imóveis descritos no artigo I? deste decreto, com a
utilização de recursos do seu próprio orçamento.
Art. 4? A desapropriação de que trata este decreto é declarada de urgência, nos termos do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imissão de posse.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarínho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(29) DECRETO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1991
Delega competência ao Ministro de Estado da Saúde para-homologar as decisões
do Conselho Nacional de Saúde.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 12 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de
fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. I? B delegada competência ao Ministro de Estado da
Saúde para homologar as decisões emandas do Conselho Nacional de Saúde, nos termos do art. I?, § 2?, da Lei n? 8.142 111, de
28 de dezembro de 1990.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Alceni Guerra

(30) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991
Dispõe sobre desativação, extinção,
reativação, transformação e subordinação
de Grandes Comandos de Arma do Exército
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal, de acordo com o artigo 46 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e o disposto no artigo 27, incisos Il., lII, IV e
V do Decreto n? 93.188, de 29 de agosto de 1986,
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.l):3583, nov.ldez. 1990.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. 1~ Fica desativado, a partir de 1~ de janeiro de 1992,
o Comando da 1~ Brigada de Infantaria Motorizada (PetropólisRJI, cujas Organizações Militares serão subordinadas a outras
Grandes Unidades ou extintas.
Art. 2? Fica extinta, a partir de I? de janeiro de 1992, a
22~ Brigada de Infantaria de Selva (Grande Unidade não ativada), sediada em Boa Vista (RR) e subordinada ao Comando Militar da Amazônia.
Art. 3~ Fica reativado, a partir de 1 ~ de janeiro de 1992, o
Comando da 1 ~ Brigada de Infantaria Motorizada em Boa Vista
(RR), transformado em Comando da 1 ~ Brigada de Infantaria de
Selva e subordinado ao Comando Militar da Amazônia.
Art. 4~ O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 5~ O presente decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 6~ Fica revogado o Decreto n~ 97.602 111, de .31 de março de 1989, e demais disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
(31)

DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991
Extingue cargo privativo de OtícielGeneral e dâ outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o inciso IV do artigo 84 da Constituição, e de
acordo com o artigo 46 do Decreto-Lei n~ 200, de 25 de fevereiro
de 1967,
DECRETA:
Art. 1~ Fica extinto, a partir de 1~ de janeiro de 1992, o
cargo de Comandante da Escola Preparatória de Cadetes do
(1) Coleção das Leis. Brasília, 181(2):630, mar./abr. 1989.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Exército, previsto na letra d do artigo I? do Decreto n? 92.503111,
de 26 de março de 1986.
Art. 2? O Ministro de Estado do Exército baixará os atos
necessários à execução do presente decreto.
Art. 3? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
(32) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do curso de
Educação Artística da Fundação Educacional do Oeste Catarinense.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 105, de 25 de
abril de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23123.004262/91-45, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação Artística, habilitação em Artes Plásticas, a ser ministrado pelo Centro Integrado de Ensino Superior, mantido pela
Fundação Educacional do Oeste Catarinense, com sede na Cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

José Goldemberg
(1) Coleção das Leis. Brasília, (2):520, jan./mar. 1986.

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(33) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991 1*1
Autoriza o funcionamento do curso de
Desenbo Industrial do Conservatório Musical Marcelo Tupinambá, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 105, de 25 de
abril de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23123.004262/91-45, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de desenho industrial, com habilitação em programação visual, a ser
oferecido pela Faculdade Marcelo Tupinambá, mantida pelo
Conservatório Musical Marcelo Tupinambá, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
(34) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor das Funâeções Casa de Rui Barbosa,
Biblioteca Nacional e Cultural Palmares e
dos Institutos Brasileiro do Patrimônio
Cultural e Brasileiro de Arte e Cultura, crédito suplementar de CrS468.160.000,OO para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal,
e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas c e e, da Lei
n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
(*) Retificado no DO de 6 de dezembro de 1991 (v. pág. 4073 deste volume).
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3795
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor das Fundações Casa
de Rui Barbosa, Biblioteca Nacional e Cultural Palmares e dos
Institutos Brasileiro do Patrimônio Cultural e Brasileiro de Arte e Cultura, crédito suplementar no valor de Cr$468.160.000,OO
(quatrocentos e sessenta e oito milhões, cento e sessenta mil
cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de saldos de exercícios anteriores e do excesso de arrecadação de recursos diversos, na forma
dos Anexos II a VI deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 14 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 18.11.1991, págs. 25921/25923.

(35) DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos
- entidades supervisionadas, crédito suplementar no valor de Cr$1.634.201.000,OO
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas c e e, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Entidades Supervisionadas, crédito suCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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plementar no valor de Cr$1.634.201.000,OO (hum bilhão, seiscentos e trinta e quatro milhões, duzentos e um mil cruzeiros) para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2'? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporação de saldos de
exercícios anteriores e de excesso de arrecadação. na forma dos
Anexos Il , III e IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
•
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 18.11.1991, págs. 25923/25925.

(36)

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1991
Autoriza o aumento do capital social da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no § 3? do art. 6? do Decreto-Lei n? 509, de 20
de março de 1969,
DECRETA:
Art. I? Fica a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) autorizada a aumentar seu capital social de
Cr$18.247.340.992,84 (dezoito bilhões, duzentos e quarenta e sete
milhões, trezentos e quarenta mil, novecentos e noventa e dois
cruzeiros e oitenta e quatro centavos) para Cr$46.701.000.000,00
(quarenta e seis bilhões, setecentos e um milhões de cruzeiros).
Art. 2'? Os recursos para fazer face ao aumento referido no
artigo anterior, no montante de Cr$28.453.659.007,16 (vinte e oito
bilhões, quatrocentos e cinqüenta e três milhões, seiscentos e
cinqüenta e nove mil, sete cruzeiros e dezesseis centavos) são
originários de dotação orçamentária da União.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3? O caput do art. 5? do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 5? O Capital da Empresa é de CrS46.701.000.000,00
(quarenta e seis bilhões, setecentos e um milhão de cruzeiros] , constituídos integralmente pela União, na forma do
Decreto-Lei n? 509(11, de 20 de março de 1969.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».

Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
João Eduardo Cerdeira de Santana
(37) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$173. 946. 000,00 pa·
ra reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea e, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
Cr$173.946.000,OO (cento e setenta e três milhões, novecentos e
quarenta e seis mil cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (1):134, jan./mar. 1969.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. Il):3759-4ü69, nov./dez. 1991.
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Art.

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
103~

Brasília, 22 de novembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 25.11.1991, pág. 26637.

(38) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$59.363.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso I, alínea b, da Lei n~ 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$59.363.000,OO (cinqüenta
e nove milhões, trezentos e sessenta e três mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 25.11.1991, pág. 26638.
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(39) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1991
Institui o Grupo de Trabalho da Reforma Agrária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos II e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. i? Fica instituído o Grupo de Trabalho da Reforma
Agrária, diretamente subordinado ao Presidente da República.
§ i? O grupo de trabalho será presidido pelo Ministro da
Agricultura e Reforma Agrária e será integrado por representantes;
a) do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (Secretário Nacional de Planejamento);
b) do Gabinete Militar da Presidência da República;
c) da Secretaria de Assuntos Estratégicos;
d) da Secretaria de Desenvolvimento Regional;
e) do Banco do Brasil S.A.;
f) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra).
§ 2? O grupo de trabalho funcionará no Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária, que providenciará o necessário
apoio administrativo.
§ 3? A participação dos membros do Grupo de Trabalho
da Reforma Agrária será considerada serviço público relevante
e não ensejará remuneração de qualquer espécie.
Art. 2? Compete ao grupo de trabalho coordenar e supervisionar a elaboração da programação básica de reforma agrária
e indicar as necessidades de recursos financeiros, materiais e
humanos para sua execução, abrangendo estudos sobre:
I - a obtenção de terras aptas ao assentamento de trabalhadores rurais, mediante criação de projetos de assentamento e colonização;
II - a implantação de infra-estrutura econômica nesses
projetos (estradas, pontes, energia elétrica, armazenagem, demarcação de perímetros e parcelas, etc.);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759·4069, nov./dez. 1991.
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lU - a prestação de serviços SOCiaIS aos trabalhadores
rurais assentados e suas famílias (educação, saúde, saneamento, habitação, assistência social, etc.);
IV - a concessão de crédito para investimento e custeio
das atividades produtivas;
V - a transferência de tecnologia adequada ao desenvolvimento das atividades agropecuárias;
VI - o apoio à organização gerencial dos produtores rurais dos projetos de assentamento e colonização, bem como à
comercialização da produção;
VII - o estímulo a cooperativas e outras formas de associativismo;
VIII - a emissão de títulos de propriedade e emancipação
de projetos.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua. publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Lourenço José Tavares Vieira da

Silva

(40)

DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública federal, a
Associação Antialcóolíca de Jabotical/SP e
outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z. pt. 1I):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Associação Antialcóolica de J aboticabal, com sede na Cidade de J aboticabal, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
9.641/88-83) ;
Fundação José Bonifácio Lafaiette de Andrada, com sede
na Cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais (Processo MJ
n? 12.890/91-511;
Creche Assunção de Nossa Senhora, com sede na Cidade.
de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 17.116/9083);
Associação da Escola Profissional Sagrado Coração, com
sede na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
17191-06);
Instituto Pestalozzi de Milagres, com sede na Cidade de Milagres, Estado do Ceará (Processo MJ n? 14.483/89-64);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede
na Cidade de N aviraí, Estado do Mato Grosso do Sul (Processo
MJ n? 10.694/91-42);
Asilo de Mendicidade São Vicente de Paulo, com sede na
Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo (Processo
MJ n? 2.564/91-81);
Sociedade Beneficente Escandinava Nordlyset, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
7.025/86);
Centro de Reabilitação de Socorro, com sede na Cidade de
Socorro, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 12.412/91-60);
Obra Social Nossa Senhora de Lourdes, com sede na Cidade
de Guarulhos, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 4.955/8844);
Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, com
sede na Cidade de Estiva, Estado de Minas Gerais (Processo
MJ n? 21.444176);
Creche e Centro de Educação Física e Parque Infantil Luiza
Barbi Luizão, com sede na Cidade de Balbinos, Estado de São
Paulo (Processo MJ n? 12.102/90-91);
Hospital Evangélico de Cachoeiro do Itapemirim, com sede
na Cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo (Processo MJ n? 6.196/90-51);
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infãncia de Quatis, com sede na Cidade de Quatis, Estado do Rio
de Janeiro (Processo MJ n? 18.234/90-45);
Creche Santo Antonio de Pádua, com sede na Cidade de
Barretos, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 8.381/88-29);
Hospital Beneficente São José, com sede na Cidade de Herculândia, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 78.484177);
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Picuí, com sede na Cidade de Pícuí, Estado da Paraíba (Processo MJ n? 1.710/91-14);
Hospital Beneficente Nossa Senhora dos Navegantes, com
sede na Cidade de Torres, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n? 60.714177);
Sociedade de Beneficência de Piraju, com sede na Cidade
de Piraju, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 2.190/90);
Centro Educacional e Social da Consolata, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas (Processo MJ n?
54.744177);
Lar do Pequeno Montealtense, com sede na Cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 9.741/88-28);
Departamento de Promoção Vicentina, com sede na Cidade
de Franca, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 9.579/87);
Fundação de Assistência ao Deficiente de Araxá, com sede
na Cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais (Processo MJ n?
11.121/89-67);
Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo.MJ n? 10.878/91-85);
Sociedade Beneficente de Conchal, com sede na Cidade de
Conchal, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 2.695/88-27);
Hospital Infantil Francisco de Assis, com sede na Cidade
de Cachoeira do Itapemirim, Estado do Espírito Santo (Processo MJ n? 20.596/90-79);
Sociedade Batista de Beneficência Tabea, com sede na Cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul (Processo MJ n?
12.958/88-98);
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Casa do Pará, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ n? 79.072177);
Hospital São Benedito, com sede na Cidade de Benedito
Novo, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n? 19.744/87-61);
Aproec - Associação de Proteção ao Excepcional de Carambeí, com sede na Cidade de Castro, Estado do Paraná (Processo MJ n? 14.535/91-81);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede
na Cidade de Sarandi, Estado do Paraná (Processo MJ n?
14.536/91-43) ;
Sociedade para Fundação e Manutenção do Hospital de Caridade Santa Rita, com sede na Cidade de Triunfo, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo MJ n? 9.979/88-90);
Centro de Estudos de Pediatria da Escola Paulista, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (Processo MJ
n? 4.577/90-13);
Instituto de Estudo Sócio-Econômicos (Inesc), com sede na
Cidade de Brasília, Distrito Federal (Processo MJ n? 13.914/9153);
Centro Educacional Norte Fluminense, com sede na Cidade
de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro (Processo
MJ n? 2.527/91-55);
Creche Nossa Senhora das Graças, com sede na Cidade de
Franca, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 11.956/91-22);
Creche Pingo de Leite, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 10.574/91-91);
Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia,
com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais
(Processo MJ n? 58.946172);
Vila Vicentina de Brotas, com sede na Cidade de Brotas,
Estado de São Paulo (Processo MJ n? 11.073/88-35);
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, com sede na
Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
9.861190-02) ;
Sociedade Hospitalar Beneficente Divina Providência, com
sede na Cidade de Palmitos, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n? 20.754/90-18);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1I):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Ibase - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro (Processo MJ n? 13.915/91-16);
Fundação de Educação Artística, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (Processo PR n?
108/89-98);
Educandário Nossa Senhora Aparecida, com sede na Cidade de Guararapes, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
7.173/90-91);
Fundação Santo Antonio de Educação e Assistência, com
sede na Cidade de Maceió, Estado de Alagoas (Processo MJ n?
78.500/77) ;
Educandário Santo Antonio, com sede na Cidade de Rondonópolís, Estado do Mato Grosso (Processo MJ n? 12.438/74);
Associação da Criança de Dourado, com sede na Cidade de
Dourado, Estado de São Paulo (Processo MJ n? 62.350/70);
Aprove - Associação de Proteção à Velhice, com sede na
Cidade de Raul Soares, Estado de Minas Gerais (Processo MJ
n? 20.221/90-36);
Creche e Berçário Santa Cecília, com sede na Cidade de
Presidente Alves, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
14.767/91-66);
Movimento de Organização Comunitária, com sede na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia (Processo MJ n?
6.333/73);
Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos, com sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo (Processo MJ n?
23.857/75);
Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais,
com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo (Processo MJ n? 18.202/90-59);
Associação das Escolas Reunidas do Instituto Cristão, com
sede na Cidade de Castro, Estado do Paraná (Processo MJ n?
78.006/771 ;
Sociedade Cultura Artística, com sede na Cidade de J araguá do Sul, Estado de Santa Catarina (Processo MJ n:'
16.647/90-02) .
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069. nov./dez. 1991.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(41) DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Tribunal de Contas da União, crédito
suplementar no valor de CrS116.000.000,OQ,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea-h, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Tribunal de Contas
da União, crédito suplementar no valor de Cr$1l6.000.000,00
(cento e dezesseis milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Brasília, 25 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 26.11.1991, pág. 26755.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759'4069, nov./dez. 1991.
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(42)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
CrS2.323. 728.000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério das Relações
Exteriores,
crédito
suplementar no
valor de
Cr$2.323.728.000,00 (dois bilhões, trezentos e vinte e três milhões, setecentos e vinte e oito mil cruzeiros), para atender à
programação constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
recursos diretamente arrecadados, nos termos do art. 6~, inciso
I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
(43) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de CrS4.195.076.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.â, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$4.195.076.000,00
(quatro bilhões, cento e noventa e cinco milhões, setenta e seis
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.1991, pág. 26866.

(44) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Exército. crédito suplementar no valor de Cr$1.167.102.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de Cr$1.167.102.000,OO (um biCaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183{G, t.2, pt. Il):3759'4069, nov.ldez. 1991.
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lhão, cento e sessenta e sete milhões e cento e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

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

Brasília, 26 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.1991, pág. 26867.

(45)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União
- recursos sob supervisão do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, crédito
especial no valor de Cr$52.800.000.000,OO,
para o fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 2? da Lei n? 8.254, de 4 de novembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito especial no valor de Cr$52.800.000.000,00 (cinqüenta e dois bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros), para atender à programação constante no Anexo I deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. II):3759-4ü69, nov./dez. 1991.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da emissão de Títulos do Tesouro Nacional, com cláusula de inalienabilidade até o vencimento, para
venda junto às empresas e sociedades em que a União detenha a
maioria do capital social com direito a voto, conforme os arts.
I? e 3? da Lei n? 8.254, de 4 de novembro de 1991.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no no de

27.11.1991, pág. 26867.

(46) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$190. 000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no
valor de Cr$190.000.000,00 (cento e noventa milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt.. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.1991, pág. 26867.

(47) DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça e do Senado Federal, crédito suplementar no valor
de Cr$84.447.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constítuíção, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea â, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça e do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
Cr$84.447.000,OO (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados do Tesouro Nacionai, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de novembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.11.1991, págs. 26867/26868.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069. nov.ldez. 1991.
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(48)

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de operações oficiais de crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$25.990.047.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84; inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações Oficiais de Crédito - recursos sob supervisão
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito
suplementar no valor de Cr$25.990.047.000,OO (vinte e cinco bilhões, novecentos e noventa milhões e quarenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação constante no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

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

Brasília, 26 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 27.11.1991, pág. 26868.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759·4069, nov./dez. 1991.
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(49) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de Cr$5.840.000,OO, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$5.840.000,00 (cinco milhões e oitocentos e quarenta mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílío Marques Moreira
(50)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste [Sudenet, crédito suplementar no valor de Cr$87.716.000,OO, para
reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1991; pég. 27033.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene],
crédito suplementar no valor de Cr$87.716.000,OO (oitenta e sete
milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1991, pág. 27034.

(51)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 1*1
Abre â Preeídêncie da República, em
favor da Secretaria do Desenvolvimento
Regional (SDR), crédito suplementar no valor de CrS2.660. 142.000, 00, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
da autorização contida no art. 6?, inciso I, da alínea b, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria do Desenvolvimento Regional (SDR), crédito suplementar no valor de Cr$2.660.142.000,OO (dois bilhões, seiscentos e sessenta milhões, cento e quarenta e dois mil cruzeiros)
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
(*) Retificado no DO de 17.12.1991 (v. pág. 4074 deste volume).
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1991, págs , 27034/27035.

(52) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Ação Social, crédito suplementar no valor
de Cr$2.000.000.000,OO, para reforço de doteções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Ação Social crédito suplementar no valor de Cr$2.000.000.000,OO (dois bilhões de cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1991, pág. 27035.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. Ill:3759'4069, nov./dez. 1991.
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(53) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Ministério da Ação Social créâito suplementar no valor de Cr$62.31O.OCXJ,OO,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério da Ação Social, crédito
suplementar no valor de Cr$62.310.000,OO (sessenta e dois milhões e trezentos e dez mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste Decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1991, pág. 27035.

(54)

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniéo, em
favor do Ministério da Ação Social, crédito
suplementar no valor de Cr$9.428.600.000,OO
para reforço de dotecoee consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea c, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. II):3759-4069. nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Ação
Social, crédito suplementar no valor de Cr$9,428.600.000,OO (nove bilhões, quatrocentos e vinte e oito milhões e seiscentos mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação de recursos oriundos da fonte 162 - Alienação de Bens/Reforma Patrimonial.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO
(55)

de 28.11.1991, págs. 27035/27036.

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
CrS300. 000. 000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de Cr$300.000.000,OO (trezentos milhões de cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Cal. Leis Rep, Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 28.11.1991, pág. 27036.

(56) DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel localizado na
A venida Carlos Gomes, n? 111, Bairro FIo"
resta, na Cidade de Porto Alegre (RS), destinado ao funcionamento da Justiça Federal
- Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, integrante do Tribunal Regional
Federal da 4~ Região.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, e de acordo com os arts. 5?,
inciso XXIV, e 182, § 3?, da Constituição, e com os arts. 5?,
alínea h, e 6? do Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pelas Leis n? 2.786, de 21 de maio de 1956, 4.686, de 21 de
junho de 1965, e 6.071, de 3 de julho de 1974, e tendo em vista o
que consta do Processo n? 16.282/91-06, do Ministério da Justiça,
DECRETA:
Art. i? É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel constituído do terreno e da construção,
com todas as suas dependências e benfeitorias, denominado
Centro Empresarial Presidente Kennedy, com área total de
9.202,15m2 (nove mil, duzentos e dois vírgula quinze metros
quadrados), situado na Avenida Carlos Gomes, n? 111, Bairro
Floresta, quarteirão formado pelas Avenidas Carlos Gomes e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Plinio Brasil Milano e Ruas Campos Salles e Chaves Barcelos,
na Cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do
Sul, com as características individualizadas a seguir:
1 - o terreno mede: 51m92cm (cinqüenta e um metros e
noventa e dois centímetros) a noroeste, de frente para o atual
alinhamento da Avenida Carlos Gomes, onde existiu o prédio
de n? 119 da dita avenida, entestando, nos fundos, a sudoeste,
na extensão de 50m60cm (cinqüenta metros e sessenta centímetros), onde divide com propriedade de Emitia Paul e outros, medindo 101m07cm (cento e um metros e sete centímetros) de frente aos fundos. por um lado, a noroeste, limitando-se com imóvel
de Raul Cassou e, pelo outro lado; a sudoeste, na extensão de
118m77cm (cento e dezoito metros e setenta e sete centímetros),
por uma linha quebrada formada por dois segmentos, um de
90m47cm (noventa metros e quarenta e sete centímetros) e outro
de 28m30cm (vinte e oito metros e trinta centímetros),
limitando-se com imóveis de Antônio Merg, matriculado sob o
n? 94.649 do Livro n? 2, fls. 1 - Registro Geral - do Registro
de Imóveis da I? Zona - Porto Alegre, em 21 de dezembro de
1989;
li - a construção do prédio, com dependências e benfeitorias, é formada de 12 andares - 13 pavimentos, assim descritos: garagens no 2? subsolo, com quarenta e um box, numerados
de 1 a 41; I? andar - 2? pavimento, com os conjuntos de n? s 201
a 204; 2? andar - 3? pavimento, com os conjuntos de nes 301 a
304; 3? andar
4? pavimento, com os conjuntos de n?s 401 a
5? pavimento, com os conjuntos de nss 501 a
404; 4? andar
504; 5? andar
6? pavimento, com os conjuntos de nss 601 a
7? pavimento, com os conjuntos de n?s 701 a
604; 6? andar
704; 7? andar
8? pavimento, com os conjuntos de nss 801 a
804; 8? andar
9? pavimento, com os conjuntos de n?s 901 a
904; 9? andar - lO? pavimento, com os conjuntos de nss 1.001 a
1.004; lO? andar - 11? pavimento, com os conjuntos de n?s 1.101
a 1.104; 11? andar - 12? pavimento, com os conjuntos de n?s
1.201 a 1.204; e 12? andar - 13? pavimento, com os conjuntos de
n?s 1.301 a 1.304, bem como as dependências e coisas de uso. comum e fim proveitoso do edifício, averbada sob o n? 1/94.649,
fls. 1 a 4 dos aludidos livros, Registro de Imóveis e data, e, por
motivo de individuação, abertas as Matrículas n?s 94.650 a
94.738 (Av. 2/94.649);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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lU - de propriedade de JEW - Administrações e Participações Ltda., sediada na Cidade de Sapiranga (RS), inscrita no
CGC sob o n? 89.791.289/0001-18, e de CG - Administrações e
Participações Ltda., estabelecida em Porto Alegre (RS), inscrita
no CGC sob o n? 89.860.381/0001-2, averbada sob o. n? 3/94.649,
fls. 4, dos mencionados livro e Registro de Imóveis, em 11 de
dezembro de 1990, conforme escritura pública lavrada em 29 de
novembro de 1990 no 3? Tabelionato de Porto Alegre (RS), sob
os nss 57.141 e 57.142.
Art. 2? O imóvel especificado no artigo anterior destinarse-á ao funcionamento da Justiça Federal, Seção Judiciária do
Estado do Rio Grande do Sul, integrante do Tribunal Regional
Federal da 4~ Região.
Art. 3? A despesa decorrente da execução do disposto neste decreto correrá à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional Federal da 4~ Região.
Art. 4? A declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, é declarada de urgência, nos termos do art. 5? do
Decreto-Lei n? 3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei n? 2.786, de 21 de maio de 1956, e modificações posteriores, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(57)

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1991
Torna sem efeito a revogação dos decretos que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. U):3759·4069, nov.Zdez , 1991.
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DECRETA:
Art. I?

Fica sem efeito a revogação dos Decretos nss:

I - 6.934111, de 30 de abril de 1908, constante do anexo ao
Decreto n? 99.999 121, de 11 de janeiro de 1991;
II - 40.359131, de 16 de novembro de 1956, constante do
Anexo IV ao Decreto n? 11 (4), de 18 de janeiro de 1991;
III - 24.599151, de 6 de julho de 1934, 54.937(6) e 54.938(71,
ambos de 4 de novembro de 1964, e 56.227(81, de 30 de abril de
1965, constantes do anexo ao Decreto de 15 de fevereiro de
1991(91;
IV
vembro
de 3 de
de abril

- 22.626(101, de 7 de abril de 1933, 57.286 (1 1), de 18 de node 1965, 59.195 1121, de 8 de setembro de 1966, e 65.268 (13),
outubro de 1969, constantes do anexo ao Decreto de 25
de 1991 (141;

V - 79.528 1151, de 13 de abril de 1977, constante do anexo
ao Decreto de 10 de maio de 19911161;

(1) Coleção das Leis. Rio de Janeiro (1):487, 1908.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(1): jan./fev. 1991.

(3) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (8):230, out./dez. 1956.
(4) Coleção das Leis. Brasília, 183(1): jan.lfev. 1991.
(5) Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (4, t.!): julho, 1934.
(6) Coleção das Leis. Brasília, (8):298, ,:ut./ dez. 1964.
(7) Ibidem, pág. 303.
(8) Coleção das Leis. Brasília, (4):225, abrv/jun. 1965.
(9) Coleção das Leis. Brasília, 183(1):417, [an.zfev. 1991.
Coleção das Leis. Rio de Janeiro, (2):19, abr.ljun. 1933.
Coleção das Leis. Brasília, (8):290. out.ldez. 1965.
Coleção das Leis. Brasília, (6): 364, jul./set. 1966.
Coleção das Leis. Brasília, (8): 15, out.ldez. 1969.
(14) Coteçsa das Leis. Brasília, 183(2):944, mar.labr. 1991.
(15) Coíecso das Leis. Brasília, (4):47, abr.ljun. 1977.
(16) Coleçllo das Leis. Brasília, 183(3):1328, maio/jun. 1991.

(10)
(11)
(12)
(13)

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt, 1l):3759·4069, nov./dez. 1991.
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VI - 74.619 1171, de 26 de setembro de 1974, e 98.648(18), de
20 de dezembro de 1989, constantes do anexo ao Decreto de 5 de
setembro de 1991(19).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(58) DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1991
Concede à empresa The Kyoei LHe Insurance Co. Ltd., autorização para instalar
escritório de representação na República
Federativa do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e de acordo
com o art. 59 do Decreto-Lei n? 2.627, de 26 de setembro de 1940,
mantido pelo art. 300 da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de
1976,
DECRETA:
Art. 1? É concedida à empresa The Kyoei Life Insurance
Co. Ltd., com sede na Cidade de Tokyo, no Japão, autorização
para funcionar no Brasil, através de um escritório de representação, tendo como atividade o suporte técnico e administrativo
a todas as empresas coligadas no Brasil, e destaque de capital
social Cr$11.436,498,00 (onze milhões, quatrocentos e trinta e
seis mil, quatrocentos e noventa e oito cruzeiros), consoante deliberações tomadas em reuniões de diretoria, realizadas em 12
de março e 9 de maio de 1991, mediante as cláusulas que a este
acompanham, assinadas pelo Ministro da Justiça, obrigando-se
(17) Coleção das Leis. Brasília, (8):603, out./dez. 1974.
(18) Coleção das Leis. Brasília, 181(6. t.2):3795, nov.ldez. 1989.

(19) Coleção das Leis. Brasília, 183(5):2668, set./out. 1991.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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a empresa a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ di! República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

o anexo está publicado no DO de 2.12.1991,

pégs , 27429/27430.

(59) DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de Cr$1.683.624.000,OO,
para reforço de doteções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso I, alíneas a e b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de Cr$1.683.624.000,OO (um
bilhão, seiscentos e oitenta e três milhões, seiscentos e vinte e
quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art.

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
103~

Brasília, 29 de novembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2.12.1991, páge. 27430/27431.

(60)

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de Cr$2.359.239.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autori·
zação contida no art. 6~, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçarriento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$2.359.239.000,00
(dois bilhões, trezentos e cinqüenta e nove milhões, duzentos e
trinta e nove mil cruzeiros], para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 29 de novembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 2.12.1991, págs. 27430/27431.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(61) DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da
União, crédito suplementar no valor de
CrS2.000.000.000.000,OO, para reforço de docação consígnada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida na alínea b, inciso IH, art. 6?, da Lei n? 8.175, de
31 de janeiro de 1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de Encargos F'inanceiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. crédito suplementar no valor
de Cr$2.000.000.000.000,OO (dois trilhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da emissão de títulos do Tesouro Nacional, no montante especificado.

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

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de novembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO

de 2.12.1991, pág , 27431.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(62) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Superintendência da Zona Franca

de Manaus, crédito suplementar no valor de
Cr$1.001.000. 000, 00. para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Superintendência da Zona Franca de Manaus, crédito suplementar no valor de Cr$l.OOl.OOO.OOO,OO (um bilhão e um milhão
de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1991, pág. 27865.

(63) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$114. 888. OOO,QO pa-

ra reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991). em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$114.888.000,OO (cento
e quatorze milhões, oitocentos e oitenta e oito mil cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1991, págs. 27865/27866.

(64) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$32.00S. 000, 00 para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$32.005.000,OO (trinta e
dois milhões e cinco mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto rio
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo U deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no

no de

5.12.1991, págs. 27866/27867.

(65) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria da Ciência e Tecna-

logie,

crédito

adicional

CrS18.350.532.000,OO,

para

no valor de
os fins que

especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.202, de 5 de julho de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito especial no valor de Cr$7.629.862.000,00
(sete bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões, oitocentos e
sessenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
Cr$10.720.670.000,00 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões,
seiscentos e setenta mil cruzeiros), para atender à programação
indicada nos Anexos U e lU deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.

3828
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão de incorporação de recursos,
no valor de CrSI2.207.779.000,00 (doze bilhões, duzentos e sete
milhões, setecentos e setenta e nove mil cruzeiros), provenientes
de operação de crédito contratada entre a União e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto, e de anulação
parcial da dotação indicada no Anexo IV deste decreto, no valor
de CrS6.142.753.000,OO (seis bilhões, cento e quarenta e dois milhões, setecentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo III deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 5.12.1991. pág. 27867.

(66) DECRETO DE 4 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a composição do Grupo
Mercado Comum.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 14 do tratado promulgado pelo Decreto n? 350, de 21 de novembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? O Grupo Mercado Comum será integrado pelos seguintes membros:
Ministério das Relações Exteriores
Titular: Chefe do Departamento de Integração LatinoAmericana;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Alterno: Chefe da Divisão do Mercado Comum do Sul;
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Titulares: Diretor do Departamento de Comércio Exterior e
Diretor do Departamento de Indústria e Comércio;
Alternos: Diretor Adjunto do Departamento de Comércio
Exterior e Diretor Adjunto do Departamento de Indústria e Comércio;
Banco Central do Brasil
Titular: Diretor de Assuntos Internacionais;
Alterno: Chefe do Departamento de Organismos e Acordos
Internacionais.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 4 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcos Castrioto de Azambuja

(67)

DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$709.000,OO
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autoriza?ão contida no alto 6~, inciso IV, da Lei n~ 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$709.000,00 (setecentos
e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasilia, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporação de recursos de convênio, na forma do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no

(68)

no de 6.12.1991, pág. '27967.

DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em tevor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$450. 910. 000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV" da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrS450.910.000,OO (quatrocentos e cinqüenta milhões e novecentos e dez mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 6.12.1991, pág , 27967.

(69) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, crédi·

to suplementar no valor de Cr$2.436.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$2.436.000,OO (dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 6.12.1991, págs. 27967/27968.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(70) DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de
Cr$155.851.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no
valor de Cr$155.851.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões,
oitocentos e cinqüenta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.

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

Art. 4?

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 6.12.1991, pág. 27968.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(71)

DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
CrS13.280.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, incisos I, alínea b, e V da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, (Lei
n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério das
Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
Cr$13.280.000,OO (treze milhões, duzentos e oitenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I e 11
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos 111 e IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Luiz AntônÍo Andrade Gonçalves
Os anexos estão publicados no DO de 6.12.1991, págs. 27968/27969.

(721

DECRETO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1991
Institui grupo de trabalho para realizar
estudos e apresentar proposta para a criação da Agência Espacial Brasileira.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 84, incisos 11 e VI, da Constituição Federal,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica instituído grupo de trabalho para realizar estudos e apresentar proposta para a criação da Agência Espacial
Brasileira, em substituição à atual Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE), oferecendo propostas dos atos normativos pertinentes.
§ I? O grupo de trabalho será coordenado pela Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e integrado por representantes dos seguintes órgãos:
a) Ministério das Relações Exteriores;
b) Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
c) Ministério da Infra-Estrutura;
d) Ministério da Educação;
e) Ministério da Aeronáutica;
f) Estado-Maior das Forças Armadas;
gl Secretaria da Ciência e Tecnologia.
§ 2? Os representantes serão designados pelos titulares
dos Ministérios, Estado-Maior das Forças Armadas e Secretarias da Presidência da República, no prazo de dois dias a contar
da publicação deste decreto.
§ 3? O grupo de trabalho poderá solicitar a cooperação de
outros órgãos governamentais assim como do setor privado industrial, caso julgue necessário ao desenvolvimento de suas atividades.

Art. 2? O grupo de trabalho funcionará na Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que providenciará o necessário apoio administrativo tendo em vista a
execução dos trabalhos.
Art. 3? A participação dos membros do grupo de trabalho
será considerada serviço público relevante e não ensejará remuneração de qualquer espécie.
Art. 4? Fica estabelecido o prazo de 30 dias para que o
grupo de trabalho apresente proposta conclusiva sobre a matéria, objeto do presente decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.ã, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.

3835
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Mário César Flores
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
Marcos Castrioto de Azambuja
José Goldemberg
Sócrates da Costa Monteiro
Luiz Antônio Andrade Gonçalves
Antonio Cabrera
João Eduardo Cerdeira de
Santana
(73)

DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1991
Torna sem efeito decreto que declara de
utilidade pública, para fins de desapropriacão, o imóvel localizado na A venida Carlos
Gomes, n? 111, Bairro Floresta, na Cidade
de Porto Alegre-RS, destinado ao funcionamento da Justiça Federal - Seção Judiciária no Estado do Rio Grande do Sul, integrante do Tribunal Regional Federal da 4~
Região.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista a EM n? 676, de 6 de dezembro de de 1991, do Ministro
da Justiça,
DECRETA:
Art. I? Fica sem efeito o decreto de 28 de novembro de
1991(11, publicado no Diário Oficial da União - Seção I de 29
subseqüente, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel localizado na Avenida Carlos Gomes, n?
11) V. pág. 3817 deste volume.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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111, Bairro Floresta, na Cidade de Porto Alegre (RS), destinado
ao funcionamento da Justiça Federal - Seção Judiciária no Estado do Rio Grande do Sul, integrante do Tribunal Regional Federal da 4~ Região.
Art. 2~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 7 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

(74)

DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios
da Saúde, do Trabalho e da Previdência
Social, crédito suplementar no valor de
Cr$49.978.S00.000,OO para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso I, alínea c, da Lei n~ 8.175, de 31
de janeiro de 1991.
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social, crédito
suplementar no valor de CrS49.978.800.000,00 (quarenta e nove bilhões, novecentos e setenta e oito milhões e oitocentos mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art.

2~

Os recursos necessários ao atendimento do dispos-

to no artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das

receitas oriundas de «Contribuição sobre a Receita de Concursos
de Prognósticos».
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759·4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO de 11.12.1991,

pág. 28458.

(75) DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
C1'$262.465.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, item I, alínea â, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr$262.465.000,OO (duzentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação das
receitas diretamente arrecadadas, conforme indicada no Anexo
11 deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4ü69. nov.ldez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1991, pág. 28458.

(76)

DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Federal e da Justiça
Eleitoral, crédito suplementar no valor de
Cr$92.338. 000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fiea aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Federal e
da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de
Cr$92.338.000,00 (noventa e dois milhões, trezentos e trinta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I a IH deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos IV a VI deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1991, pég. 28459.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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(77)

DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, créâito suplementar no valor de Cr$25.2Dl.OOO,OO
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b e inciso V, da
Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$25.201.000,00 (vinte e
cinco milhões, e duzentos e um mil cruzeiros) para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação indicada
no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.H)91, págs , 28459/28460.

(78)

DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Exército. crédito suplementar no valor de CrS6.100.000.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas c e d, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov.Zdez , 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de Cr$6.100.000.000,00 (seis
bilhões e cem milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporaçâo do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados - outras fontes,
indicados no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO de 11.12.1991, pág.
(79)

28460.

DECRETO DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, crédito
suplementar no valor de Cr$347.500.000,OO.
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito supleCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6,

r.z, pt.

Il):3759-4069, nov.Zdez. 1991.
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mentar no valor de Cr$347.500.000,00 (trezentos e quarenta e sete milhões e quinhentos mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 11.12.1991, pág. 28400.

(80) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de CrS2.578.453.000,OO
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inçiso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas c e e, e inciso
IV, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de Cr$2.578.453.000,00 (dois bilhões, quinhentos e setenta e oito
milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para
atender às programações indicadas nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4ü69, nov.ldez. 1991.
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dação de recursos diversos de outras fontes, saldo de exercícios
anteriores e de convênios celebrados entre órgãos federais, na
forma dos anexos III e IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto 'entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1991, págs. 28677/28678.

(81) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de CrS34.321.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério Público
da União, crédito suplementar no valor de Cr$34.321.000,OO
(trinta e quatro milhões, trezentos e vinte e um mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1991, págs. 28678/28679.

(82)

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrSl.989.291.000,OO
para reforço da dotação consignada no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6~, inciso I, alínea b, e inciso V, da
Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$1.989.291.000,OO (um
bilhão, novecentos e oitenta e nove milhões e duzentos e noventa e um mil cruzeiros) para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento da dotação indicada
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1991, pág. 28679.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. Il):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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(83)

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação. crédito suplementar no valor de CrS27.374.544.000,QO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso l, alínea e, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$27.374.544.000,OO (vinte e sete bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de receitas de outras fontes e de operações
de crédito, na forma do Anexo 11 deste decreto.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publ i-

cação.

Brasília, 11 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.

ITAMAR FRANCO
Marcílío Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1991, págs. 28679/28689.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(84) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$13.375.291.000,OO
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercicio do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6~, inciso I, alínea e, da Lei n~ 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$13.375.291.000,OO (treze bilhões, trezentos e setenta e cinco milhões, duzentos e noventa e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores das. receitas de outras fontes e de operações de crédito, na forma do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 11 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1991, pégs. 28690/28705.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.â, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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(85) DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor de
Cr$324. 686. 000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de Sl de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Eleitoral e
da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
Cr$324.686.000,OO (trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos
e oitenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I a -VIII deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas nos Anexos IX a XVI deste decreto, nos montantes especificados.

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

Brasília, 11 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 12.12.1991, págs , 28705/28706.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(86)

DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre os programas especiais de
apoio às atividades educacionais alusivas
ao Bicentenário de Morte de Tiradentes e à
realização da Conteréncie das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso H, da Constituição e
considerando que o ano de 1992 compreenderá, entre as efemérídes mais significativas que ocorrerão durante o seu transcurso, o Bicentenário da Morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, protomártir da Independência do Brasil e
exemplo de luta em prol da cidadania e das liberdades públicas,
considerando que no ano de 1992 se incluirá, também, nos
fatos marcantes da vida brasileira, a realização da Conferência
das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
promovida sob os auspícios da Organização das Nações Unidas,
considerando que no término do ano letivo, na grande maioria das escolas brasileiras de todos os níveis, graus e modalides, bem assim as atividades do ano letivo seguinte são programadas no mês de dezembro,
considerando os deveres do Poder Público em relação à
educação e à cultura, notadamente no que se refere ao apoio às
atividades de complementação e de enriquecimento do processo
ensino-aprendizagem,
DECRETA:
Art. I? O Ministério da Educação elaborará programas especiais de apoio às unidades de ensino, particulares ou públicas, federais, estaduais e municipais e do Distrito Federal que,
no ano curricular de 1992, desejarem organizar atividades especiais em comemoração ao Bicentenário da Morte de Tiradentes
ou alusivas à realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Art. 2? Os programas especiais a serem elaborados levarão em conta:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4ü69, nov.Zdez. 1991.
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a) a figura heróica de Tiradentes, considerada sob os ângulos de sua origem social, sua personalidade, seus ideais, suas
atividades e seu sacrifício, com enfoque sobre o contexto sóciopolítico-econômico e histórico em que aconteceram os fatos caracterizadores da Conjuração Mineira de 1789 e suas conseqüências para a nacionalidade brasileira;
b) os objetivos da Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, com especial ênfase nos aspectos que dizem respeito à natureza e ao seu patrimônio insubstituível, à preservação do meio ambiente, ao desenvolvimento auto-sustentável, quando viável e justificável este, à economia na utilização de recursos e sua reciclagem, à responsabilidade de todos na defesa do planeta e à compreensão da realidade brasileira, em particular.
Art. 3~ Os programas especiais deverão revestir-se de características adequadas aos diferentes níveis, graus e modalidades de educação escolar e universitária, especialmente focalizados os seguintes aspectos:
a) as atividades para as crianças de pré-escola hão de ser
apropriadas à faixa etária a que se destinam, devendo possibilítar o envolvimento do núcleo familiar e da comunidade mais
próxima;
b) as atividades paraas séries iniciais do ensino de I? grau
deverão assumir caráter eminentemente integrativo dos programas de ensino, associados aos conteúdos de Português, Estudos
Sociais e Ciências, sem prejuízo de outras formulações, abrangendo, também, comemorações cívicas, educação artística, esportes em geral, estudos e pesquisas do meio ambiente e, quando possivel, apoio bibliográfico;
c) as atividades para os níveis finais do ensino de I? grau
terão, igualmente, caráter eminentemente integrativo dos programas de ensino, associados aos conteúdos de Português (leitura e redação), História, Geografia, Ciências Físicas e Biológicas, sem prejuízo de outras formulações, com a abrangência da
alínea anterior devidamente ampliada;
d) as atividades para o ensino de 2? grau, sem prejuizo do
caráter e abrangência tratados nas alíneas b e c, deverão compreender, também, a representação dos fatos históricos, o aproveitamento dos recursos da comunicação social, com destaque
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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para os recursos da mídia eletrônica, concurso de cartazes e frases, realização de exposições didáticas e outros procedimentos
julgados apropriados;
e] as atividades para o ensino superior hão de abranger todos os cursos e carreiras universitárias, privilegiando. entretanto, aqueles imediatamente relacionados ao fato e ao evento referidos no art. I?, podendo configurar pesquisas aprofundadas,
que justifiquem até mesmo a publicação dos seus resultados, e
projetos a serem desenvolvidos pelos graus anteriores do sistema educacional, na forma de projetos de integração pedagógica.
Art. 4? Para os fins deste decreto, será facultado ao Ministério da Educação, como aos demais órgãos da administração
federal, desenvolver ação conjunta, mediante convênios, entre
si e com os órgãos congêneres integrantes dos sistemas estaduais de ensino ou subsistemas municipais de ensino.
Art. 5? Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO

Jarbas Passarínho
Marcos Castríoto de Azambuja
Antonio de Souza Teixeira Júnior

(87) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar
no valor de Cr$lA82.639.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do
cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização
contida no art. 6?, inciso I, alínea e, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2 .. pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e Entidades em Extinção, Dissolução ou Privatização - Lei n? 8.029/90, crédito suplementar
no valor de Cr$1.423.438.000,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte
e três milhões e quatrocentos e trinta e oito mil cruzeiros), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991) em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$59.201.000,00 (cinqüenta e nove milhões e duzentos e um mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidades da Administração Pública Federal indireta, na forma do Anexo 1I1 deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
ITAMAR FRANCO
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados

(88)

no DO

de 13.12.1991, págs. 28865 a 28866.

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Infra-Estrutura,
crédito suplementar no valor de Cr$
8.365.525.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso l, alíneas c, d, e f, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991). em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$8.365.525.000,OO
(oito bilhões, trezentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos e
vinte e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação das fontes abaixo relacionadas, na forma dos Anexos II ao V deste decreto:
a) excesso de arrecadação de recursos vinculados do Tesouro Nacional, no valor de Cr$l.082.233.000,OO (hum bilhão, oitenta e dois milhões, duzentos e trinta e três mil cruzeiros);
bl excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados de outras fontes, no valor de Cr$5.922.803.000,OO (cinco
bilhões, novecentos e vinte e dois milhões, oitocentos e três mil
cruzeiros);
c) operação de crédito firmada entre a União e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de
Cr$1.360.489.000,OO (hum bilhão, trezentos e sessenta milhões,
quatrocentos e oitenta e nove mil cruzeiros);
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1991, pégs. 29185/29187.

(89) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União. em favor da Presidência da. República, crédito suplementar no valor de Cr'l.251.175.tXXJ,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. IIj:3759·4069, nov.ldez. 1991.

3852
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União, em favor da
Presidência da República, crédito suplementar no valor de
Cr$1.251.175.000,00 (hum bilhão, duzentos e cinqüenta e um milhões, cento e setenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1991, pág. 29187.

(90) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor da Biblioteca Nacional e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito suplementar no
valor de Cr$32.522.000,OO para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alineas c e â, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Biblioteca Nacional
do Conselho N acionai de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de Cr$32.522.000,OO (trinta e
dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de recursos diversos e diretamente arrecadados, na forma
dos Anexos U e lU deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1991, pég. 29188.

(91) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Consultoria Geral da República, crédito suplementar no valor de
Cr$12.000.000,OO para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6? inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Consultoria Geral
da República, crédito suplementar no valor de Cr$12.000.000,OO
(doze milhões de cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo U deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069. nov./dez. 1991.

3854
Art.

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
103~

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1991, pág. 29188.

(92)

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991 (*)
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
Cr$3,360.000,OO para reforço de dotação coneignede no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto à Presidência da República, em favor
do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no
valor de Cr$3.360.000,OO (três milhões, trezentos e sessenta mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1991, págs. 29188/29189.
(*) Retificado no DO de 7 de janeiro de 1992 (v. pág. 4074 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4ü69, nov./dez. 1991.
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(93) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Urânio do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de Cr'648.000.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Urãnio do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de Cr$648.000.000,OO (seiscentos e quarenta e oito
milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo 11 deste decreto.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1991, pág. 29189.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6,

r.a,
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(94)

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$42. 630. 000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$42.630.000,OO (quarenta e dois milhões e seiscentos e trinta mil cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação de recursos de outras fontes, na forma do Anexo Il deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1991, págs. 29189/29190.

(95) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$332.207.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6? inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$332.207.000,OO (trezentos e trinta e dois milhões e duzentos e sete mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de recursos próprios e de recursos diversos, na forma do
Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1991, págs. 29190/29191.

(96) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União. em
favor do Ministério da Infra-Estrutura crédito suplementar no valor de Cr$118.556.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no
valor de Cr$1l8.556.000,OO (cento e dezoito milhões, quinhentos
e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4ü69, nov.ldez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 17.12.1991, pág. 29192.

(97)

DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o aumento de capital social do
Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) autorizado a aumentar o seu capital social, de Cr$2.950.000.000,00
(dois bilhões, novecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para
Cr$28.000.000.000,00 (vinte e oito bilhões de cruzeiros).
Art. 2? Os recursos necessários, para o aumento referido
no artigo anterior, no montante de Cr$25.050.000.000,00 (vinte e
cinco bilhões e cinqüenta milhões de cruzeiros), correrão à conta da incorporação da reserva de correção monetária, no montante de Cr$24.732.476.692,42 (vinte e quatro bilhões, setecentos
e trinta e dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos) e
da utilização de parte da reserva de incentivos fiscais, no montante de Cr$317 .523.307 ,58 (trezentos e dezessete milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e sete cruzeiros e cinqüenta
e oito centavos).
Art. 3? O art. 6? do Estatuto Social do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), aprovado pelo Decreto n? 60.460, de 13 de
março de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 6? O capital do IRB é de Cr$28.000.000.000,00
(vinte e oito bilhões de cruzeiros), divididos por 1.000.000
(um milhão) de ações nominativas de valor unitário de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4ü69, nov.ldez. 1991.
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Cr$28.000,00 (vinte e oito mil cruzeiros), das quais cinqüenta por cento são de propriedade do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) (acionista Classe A) e cinqüenta por
cento das Sociedades Seguradoras (acionistas Classe B)
autorizados a operar no País».
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
(98) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do curso de
Comunicação Social da Faculdade de Comunicação Social de Araçatuba, em São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23033.023629/86-17, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. l?' Fica autorizado o funcionamento do curso de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, a ser ministrado pela Faculdade de Comunicação Social de
Araçatuba, mantida pela Associação Educativa Superior de
Araçatuba, com sede na Cidade de Araçatuba, Estado de São
Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov.zdee. 1991.
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(99) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados das Faculdades AETI.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com O disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23025.007281/86-65, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pelas Faculdades AETI, mantidas pela Associação Educacional de Tecnologia e Informática, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
(100) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do curso de
Tecnologia em Processamento de Dados da
Faculdade de Ciências e Tecnologia Rioprerense, em São José do Rio Preto, São
Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei ri? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n:'
23001.000207/85-32, do Ministério da Educação,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. Ill:3759-4069, nov.Zdea. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia Riopretense, mantida pela Sociedade Riopretense de Ensino e Educação Limitada, com sede
na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
I03? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg

(101) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública federal a
Assccíação de Pais e Amigos dos Excepcionais. com sede na Cidade de Aguas de LinJóia (SP), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do art. I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o art. I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede na
Cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, portadora
do CGC n? 49.592.942/0001-03 (Processo MJ n? 14.456/91-14);
Associação Beneficente Hospital São João de Deus, com sede na Cidade de Laranjeiras, Estado de Sergipe, portadora do
CGC n? 15.587.025/0001-00 (Processo MJ n? 15.558/91-11);
Fundação Educacional Jorge Ferraz, com sede na Cidade
de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, portadora
do CGC n? 20.155.571/0001-48 (Processo MJ n? 34.331/70);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069. nov./dez. 1991.
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Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, com sede na Cidade de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, portador do
CGC n? 03.244.282/0001-60 (Processo MJ n? 20.933/73);
Sociedade Pestalozzi do Ceará, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, portadora do CGC n? 07.287.770/000163 (Processo MJ n:' 75.468/77);
Irmandade São Vicente de Paulo de Rubim, com sede na
Cidade de Rubim, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC
n? 21.250.584/0001-23 (Processo MJ n? 1.294/90);
Casa da Criança Maria Cristina de Mello Duarte, com sede
na Cidade de Itaí, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
45.558.491/0001-29 (Processo MJ n? 4.691/88-74);
Fundação Navantino Alves, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n?
21.508.932/0001-10 (Processo MJ n? 36.994/76);
Centro de Controle e Investigação Imunológica Dr. A. C.
Corsini, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portador do CGC n? 54.695.440/0001-30 (Processo MJ n?
18.862/90-58) ;
Hospital Monsenhor Genésio, com sede na Cidade de Juruaia, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n?
17.909.730/0001-02 (Processo MJ n? 60.471/72);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, portadora do
CGC n? 77.820_181/0001-27 (Processo MJ n? 19.788/90-32);
Solidariedade França-Brasil, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do' CGC n?
29.258.530/0001-16 (Processo MJ n? 6.359/91-02);
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Muriaé, com sede na Cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais,
portadora do CGC n? 22.790.844/0001-16 (Processo MJ n?
11.742/90-48) ;
Irmandade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de
Fortaleza, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
portadora do CGC n? 07.273.592/0001-64 (Processo MJ n?
60.472/77) ;
Lar da Criança Andradense, com sede na Cidade de Andradas, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n?
17.883.760/0001-97 (Processo MJ n? 9.126/91-62);
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Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Cedro, com sede na Cidade de Cedro, Estado do Ceará, portadora do CGC n? 07.142.607/0001-55 (Processo MJ n?
20.198/90-16);
Instituto Alexsandro Alcino Oliveira Porto - Casa do Menor, com sede na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, portador do CGC n? 16.455.867/0001-71 (Processo MJ n? 14.461/91-46);
Associação Hospitalar Santa Rosália, com sede na Cidade
de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n?
25.104.902/0001-07 (Processo MJ n? 39.808/70);
Associação Fazenda Renascer, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n?
17.515.115/0001-11 (Processo MJ n? 7.736/88-17);
Lar Emmanuel, com sede na Cidade de Caçapava, Estado
de São Paulo, portador do CGC n:' 51.609.840/0001-97 (Processo
MJ n? 2.189/90);
Lar Espírita da Criança, com sede na Cidade de Itarapina,
Estado de São Paulo, portador do CGC n? 15.060.572/0001-05
(Processo MJ n? 20.391/90-66);
Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio, com sede na Cidade de Cruzálía, Estado de São
Paulo, portadora do CGC n? 44.493.179/0001-31 (Processo MJ n?
14.662/90-01);
Creche Beneficente Menino Jesus, com sede na Cidade de
Recife, Estado de Pernambuco, portadora do CGC n?
09.437.609/0001-05 (Processo MJ n? 13.833/91-53);
Lar da Velhice Suzana Wesley, com sede na Cidade de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul, portador do CGC n?
88.875.323/0001-70 (Processo MJ n? 8.021/88-63);
Lar Itatibense da Criança, com sede na Cidade de Itatiba,
Estado de São Paulo, portador do CGC n? 50.119.288/0001-96
(processo MJ n? 14.206/88-43);
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069. nov./dez. 1991.
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(102) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública federal o
Centro Clínico Educacional Bem-Me-Quer,
com sede na Cidade de Sãó Paulo, Estado
de São Paulo e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do art. I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o art. I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Centro Clínico Educacional Bem-Me-Quer, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n?
51.397.800/0001-29 (Processo MJ n? 14.338/89-65);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede
na Cidade de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, portadora
do CGC n? 83.783.712/0001-51 (Processo MJ n? 11.083/91-94);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede
na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, portadora do CGC n?
16.252.694/0001-94 (Processo MJ n? 12.636/91-17);
Obras Sociais do Bom Pastor, com sede na Cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n?
19.007.277/0001-74 (Processo MJ n? 12.819/90-14);
Creche e Escola Maternal de Avanhandava, com sede na
Cidade de Avanhandava, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n:' 49.577.166/0001-64 (Processo n:' 11.148/90-57);
Lar da Criança de Aguaí, com sede na Cidade de Aguaí,
Estado de São Paulo, portador do CGC n? 43.090.802/0001-42
(Processo MJ n? 15.533/91-91);
Asilo São Vicente de Paulo de Guaranésia, com sede na Cio
dade de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, portador do CGC
n? 19.055.193/0001-06 (Processo MJ n? 7.750/89-29);
Sociedade Pestalozzi do Município de Guarapari, com sede
na Cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo, portadora
do CGC n? 28.565.687/0001-21 (Processo MJ n? 13.828/91-13);
Fraternidade Irmã Clara, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n? 50.862.499/000114 (Processo MJ n? 3.350/90);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.

3865
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede
na Cidade de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, portadora do CGC n? 78.540.846/0001-01 (Processo MJ n? 10.693/91-80);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede
na Cidade de Iporã, Estado do Paraná, portadora do CGC n?
77.871,135/0001-57 (Processo MJ n? 12.326/91-20);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede
na Cidade de Boituva, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n? 50.819.234/0001-33 (Processo MJ n? 16.183/91-16);
Hospital e Maternidade Nosso Senhor dos Passos, com sede
na Cidade de São Cristóvão, Estado de Sergipe, portador do
CGC n? 13.092.374/0001-26 (Processo MJ n? 15.531/91-65);
Sociedade Pestalozzi de Duque de Caxias, com sede na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, portadora
do CGC n? 27.214.386/0001-90 (Processo MJ n? 10.443/91-12);
Hospital Nossa Senhora da Saúde, com sede na Cidade de
Dom Silvério, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n?
16.725.665/0001-00 (Processo MJ n? 13.832/91-91);
Lar Escola Jesus de Nazaré, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portador do CGC n? 46.115.952/000151 (Processo MJ n? 12.525/89-31);
Associação de Amparo ao Próximo Paz e Amor, com sede
na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n? 49.808.991/0001-22 (Processo MJ n? 4.217/91'39);
Associação Paraense das Pessoas Deficientes, com sede na
Cidade de Belém, Estado do Pará, portadora do CGC n?
04.704.797/0001-69 (Processo MJ n? 13.385/91-24);
Lar dos Velhos Antonio Frederico Ozanam, com sede na Cidade de Pornpéia, Estado de São Paulo, portador do CGC n?
55.066.179/0001-71 (Processo MJ n? 6.902/91-54);
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede
na Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, portadora do
CGC n? 77.130.953/0001-07 (Processo MJ n? 9.819/91-19);
Hospital Beneficente Santa Gertrudes, com sede na Cidade
de Cosmópolis, Estado de São Paulo, portador do CGC n?
47.368.675/0001-51 (Processo MJ n? 9.080/91-63);
Associação Filhas de São Camilo, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
61.986.402/0001.00 (Processo MJ n? 26.973/72);
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Hospital São Pedro de Mallet, com sede na Cidade de Mallet, Estado do Paraná, portador do CGC n? 78.897.519/0001-01
(Processo MJ n? 10.800/89-73);
Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão
- Pró-Visão, com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, portador do CGC n? 51.619.906/0001-20 (Processo MJ n:' 11.874/89-45);
Serviço de Obras Sociais de Eldorado, com sede na Cidade
de Eldorado Paulista, Estado de São Paulo, portador do CGC
n? 49.204.860/0001-36 (Processo MJ n? 11.812/90-21);
Associação Hospital Beneficente de Maracaí, com sede na
Cidade de Maracaí, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
48.368.989/0001-17 (Processo MJ n? 23.276/86).
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
(l03)

DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento de Investimento
das empresas estatais, em favor de diversas
empresas, crédito suplementar no valor de
Cr$83.361.232.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. 11 da Lei n:' 8.175, de 31 de janeiro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de diversas empresas
estatais, crédito suplementar no valor de Crl\83.361.232.000,00
(oitenta e três bilhões, trezentos e sessenta e um milhões, duzentos e trinta e dois mil cruzeiros), para atender às programações constantes do Anexo I a este decreto.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulações parciais das dotações
orçamentárias indicadas nos Anexos II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1991, pégs. 29375/29382.

(104) DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementarno valor de Cr$3. 676. 057.tn:l, 00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar 'no valor de Cr$3.676.057.000,OO
(três bilhões, seiscentos e setenta e seis milhões, cinqüenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1991, pégs. 29382/29383.

(105)

DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Infra·Estrutu.ra. crédito suplementar no valor de
Cr$4.369.343.000,OO, para reforço de dotação

consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$4.369.343.000,OO (quatro
bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões, trezentos e quarenta e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 18.12.1991, pág. 29383.
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(106) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Humanas do Vale do Rio Grande, em
Olímpia, São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23033.023317/86-02, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Humanas do Vale do Rio Grande, mantida pela Sociedade Educacional do Vale do Rio Grande, com sede na Cidade de
Olírnpia, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg

(107) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União em
favor do Minieterio da Inire-Estruture, créditosuplementarnovalordeCr$1.485.973.0CXJ,OO,

para reforço de dotações consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no
valor de Cr$1.485.973.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e oitenta
e cinco milhões, novecentos e setenta e três mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

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

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 19 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1991, pág. 29826.

(108) DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de CrS108.41l.000,OO, para reforço

de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$108.411.000,00 (cento e oito milhões e quatrocentos e onze
mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 19 de dezembro de 1991, l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 20.12.1991, pág. 29826.

(109) DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a transferência de recurpelo Ministério da Saúde, para implementação do Programa de Auto-Sutíciéncie
Nacional em Imunobiológicos, do Plano Nacional do Sangue e Hemoderivados e Organização da Rede Nacional de Laboratórios
para Qualidade de Saúde.
50S,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? A transferência de recursos pelo Ministério da
Saúde a Estados, Municípios e Distrito Federal, à conta do Programa de Auto-Suficiência Nacional em Imunobiológicos, do
Plano Nacional do Sangue e Hemoderivados e para a OrganizaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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ção da Rede Nacional de Laboratórios para Qualidade de Saúde, deverá ser efetuada mediante participação do beneficiário
com contrapartida, cujo valor será fixado pelo Ministério da
Saúde, observadas as peculiaridades de cada caso.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Merciiio Marques Moreira
Alceni Guerra
(110)

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre os efetivos do Exército a
vigorarem em 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso IV do art. 84, da Constituição, e de
acordo com o disposto no artigo I? da Lei n:' 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA:
Art. I? OS efetivos de Oficiais-Generais, Oficiais, Subtenentes e Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados do Exército,
a vigorarem no ano de 1992, obedecerão aos limites estabelecidos, como se segue:
I - Oficiais-Generais
Serviços
Posto

Combatente

Inten-

ciência
General-de-Exército

14

Soma

14

General-de-Divisão

35

General-de-Brigada

71

4

120

5

Total

Médicos

Engenheiros
Militares

3

40

3

9

87

4

12

141
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II -

Oficiais de Carreira

~

r-

•;;.

Serviços
ArmaseQMB

~

•

'O

Posto

'"

•
!'-

a

F
tJl
•""

'"

~.
~

a

,

30abr 31 ago 31 dez

tJl

•"

1 jan 1 mai 1 set

Coronel

612

TenenteCoronel

958

Major

599

Intendentes

Médicos

Dentistas

lii! E; ~ i! ~~ ,~ ~~ ~;. ~ i! ~~ ~ ~! i~ ~ !! ~;. ~!!

592 126 124 118

42 43

4B

1.015 1.044 121 128,130 165 1&8 169

1.:)42 1.349

1.353 159 163 164 100 104 105

18 17

15

9

9

37

35

94

24

21

79 83

91

7 11

00

Capitão

1.916 1.814 2.052 181 166 185 180 169 196 143 139 145 37

p;

l~

1.256 1.256 1.245 122 1ZZ 130 287 287 333 70 70

co

Tenente

69 66

83
66

9 2J 2J 2J 130 125 121
20 20

30 30 1&4 167 165

17

-

92

-

66

-

-

QAO

QCO

Veteri~fr~~s

Fermacêoücos

-

-

""
."
':;;l
-

".

§-~

:~

-

~~

1 jan lmai 2 jun l set

e.,

o"

-

30 abr 1 jun 31 ago 31 dez
960

940

1.499 1.564

148 150 147

-

-

-

-

76 11)9

-

-

-

537

35

Soma

940

924

1.564 1.592

1.835 1.860 1.860 1.877

"6

117 117 151 230 230 Z30 1.1&6 1.312

3.129

2.564 2,973 3.305

3.314 3.314 3.450

3.537

2.133

2.004

~

.i<>

2? Tenente

310

703

367

40 93

-

58

-

-

1.783

1.579

2.579

2.375

'O

~

E

Total

6.394 6.736 6.654 749 796 785 774 771 849 347 344 354 193 190 2ú4 53

53

53 644 635 693 230 230 230 3.486 3.417 12,870 13.241 13.172 13.239

"'"
-c

«>

...o
,'"

'"<
o

-,

Q.

•
N

~I

I~

IV -

Subtenentes e Sargentos de Carreira e Temporários
Carreira
Temporários

Graduação
QMS

Soma

QE

Subtenentes

3.701

3.701

I? Sargentos

3.519

3.519

2? Sargentos

7.961

7.961

3:' Sargentos

11.833

3.500

5.970

21.303

27.014

3.500

5.970

36.484

Total
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v-

Taifeiros, Cabos e Soldados
Núcleo-Base

Especificação

Mo,

42

42

320

320

2? Classe

538

538

Soma

900

900

I? Classe
Taifeiros

Soma

EF Variável

Cabos

25.548

11.547

37.095

Soldados

51.336

45.945

97.281

77.784

57.492

135.276

Total

VI -

Total Geral dos Efetivos
Especificação

Quantidade

Oficiais-Generais

141

Oficiais

18.186

Subtenentes e Sargentos

36.484

Taifeiros

Cabos e Soldados
Total

900
135.276
190.987

Parágrafo único. O Ministro do Exército baixará os atos
complementares para a execução deste decreto, podendo, inclusive, alterar, em até 15% (quinze por cento), os efetivos de que
tratam os quadros lI, lII, IV, V e VI, nos postos e graduações,
para atender as fi utuações decorrentes da administração do pessoal militar, respeitando os limites estabelecidos no § 2? do artigo I? da Lei n:' 7.150(1), de I? de dezembro de 1983.
(1) Coleção das Leis. Brasília, (7):119, out./dez. 1983.
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Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Carlos Tinoco Ribeiro Gomes
(lll)

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor
de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), os
imóveis que menciona.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 24 da Lei n~ 2.004, de 3 de outubro de
1953, no Decreto-Lei n~ 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei n~ 2.786, de 21 de maio de 1956, bem assim o que consta
do Processo Minfra n? 29000.025366/91-10.
DECRETA:
Art. 1~ Ficam declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão
de passagem, em favor de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás),
os imóveis constituídos de terras e benfeitorias de propriedade
particular, excluídos os bens de domínio público, compreendidos na faixa e área de terras situadas nos Municípios de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, Uberaba e Uberlândia, no
Estado de Minas Gerais, Goiânia, no Estado de Goiás e
Brasília, no Distrito Federal, necessários à construção de dutos,
bases de distribuição e instalações complementares, para o escoamento de petróleo e seus derivados.
Art. 2~ A faixa e áreas de terras a que se refere este decreto totalizam aproximadamente 19.862.800m2 , que assim se
descreve e caracteriza:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.

3877
1.

Faixa de duto(s):

Faixa de terras, com largura de 20 (vinte) metros e aproximadamente 971.200 metros (novecentos e setenta e um mil e duzentos) de extensão, cujo eixo tem início no ponto de coordenadas UTM E-280.951,766 e N-7.485.692,321 do poliduto, localizado
no Município de Paulínia, Estado de São Paulo e se estende até
o final, no ponto de coordenadas UTM E-179.735,223 e N8.250.735,316, situado junto da base de Brasília (DF), conforme
direção indicada e constante do desenho DE-4300.50-6513.942PEI-005-Rev.: A, com os seguintes trechos e ramais:
Trecho Refinaria de Paulínía à Orlândia (232.200 metros)
A diretriz da faixa do duto tem início na área da Refinaria
de Paulínia (Replan), no Município de Paulínia, Estado de São
Paulo, no ponto de coordenadas UTM E-280.951,766 e N7.485.692,321, Estaca O do poliduto e segue no rumo Nordeste
deixando a área da refinaria, até o ponto de coordenadas UTM
E·282.268,655 e N-7.489.288,80l; daí segue no rumo geral Noroeste, passando o Rio Jaguari, cujo leito define a divisa dos Municípios de Paulínia e Cosmópolis, e continua até alcançar o
ponto de coordenadas UTM E-281.766,598 e N-7.490.960,210; daí
segue no rumo geral Noroeste, passando o limite entre os Municípios de Cosmópolís e Artur Nogueira, a Rodovia Estadual
SP-107, e continua até alcançar o ponto de coordenadas UTM E278.840,095 e N-7.503.940,926; daí segue no rumo geral Noroeste,
passando a Rodovia Estadual SP-147, à Rodovia Estadual SP332, e continua até alcançar o ponto de coordenadas UTM E271.854,613 e N-7.516.894,258; daí segue no rumo geral Noroeste,
passando o limite entre os Municípios de Artur Nogueira e Araras, a Rodovia Estadual SP-191, o Rio Araras, e continua até alcançar o ponto de coordenadas UTM E-264.649,429 e N7.534.052,231; daí segue no rumo geral Noroeste, passando o
Córrego das Pedras, cujo leito define a divisa entre os Municípios de Araras e Leme, e continua até alcançar o ponto de
coordenadas UTM E-261.487,348 e N-7.542.254,568; daí segue no
rumo geral Noroeste, e continua até alcançar o ponto de coordenadas UTM E-258.373,678 e N-7.550_901,299; daí segue no rumo
geral Noroeste, passando o Córrego de 'I'aquari, cujo leito define a divisa entre os Municípios de Leme e Pirassununga, o Rio
do Roque, e continua até alcançar o ponto de coordenadas UTM
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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E-254.739,760 e N-7.560.968,313; daí segue no rumo geral Noroeste, passando a Rodovia Estadual SP-225 e continua até alcançar
o ponto de coordenadas UTM E-252.100,217 e N-7.568.813,556;
daí segue no rumo geral Noroeste, passando a Rodovia Estadual SP-201, o Córrego do Lobo, cujo leito define a divisa entre
o Município de Pirassununga e Porto Ferreira, e continua até
alcançar o ponto de coordenadas UTM E-248.603,676 e N7.576.506,306; daí segue no rumo geral Noroeste, passando o Rio
Mojiguaçu, a Rodovia Estadual SP-215 (no trecho coincidente
Com a Rodovia Federal 267), e continua até alcançar o ponto de
coordenadas UTM E-244.729,582 e N-7.585.263,483; daí segue no
rumo geral Noroeste, passando o Córrego do Barreiro, cujo leito
define a divisa entre os Municípios de Porto Ferreira e Santa
Rita do Passa Quatro, o Rio Claro, e continua até alcançar o
ponto de coordenadas UTM E-241.055,222 e N-7.594.692,983; daí
segue no rumo geral Noroeste, passando a Rodovia Estadual
SP-328, a Rodovia Estadual SP-250/328, e continua até alcançar
o ponto de coordenadas UTM E-237.952,777 e N-7.603.264,416;
daí segue no rumo geral Noroeste, passando o Rio Bebedouro, o
limite entre os Municípios de Santa Rita do Passa Quatro e São
Simão, a Rodovia Estadual SP-253, a Rodovia Francisco Matarazzo Junior, e continua até alcançar o ponto de coordenadas
UTM E-229.347,871 e N-7.624.591,217; daí segue no rumo geral
Noroeste, passando o Ribeiro Água da Cruz, cujo leito define a
divisa entre os Municípios de São Simão e Cravinhos, e continua até alcançar o ponto de coordenadas UTM E-222.855,223 e
N-7.642.626,252; daí segue no rumo geral Noroeste', passando a
Rodovia Estadual SP-271, o Córrego do Espraiado ou do Arantes, cujo leito define a divisa entre os Municípios de Cravinhos
e Ribeirão Preto, a Rodovia Estadual SP-33, a Ferrovia da Fepasa (subtrecho São Simão/Ribeirão Preto), a área prevista para o terminal de derivados em Ribeirão Preto, e continua até alcançar o ponto de coordenadas UTM E-214.872,749 e N7.662.008,952; daí segue no rumo geral Noroeste, passando a Rodovia Estadual SP-334, e continua até alcançar o ponto de coordenadas UTM E-212.367,816 e N-7.663.687,686, daí segue no rumo geral Noroeste, passando a Ferrovia da Fepasa (subtrecho
Ribeirão Preto Jardinópolis), a rua integrante do sistema viário
do condomínio Balneário Fundo de Participação Sociedade Recreativa de Esporte Ribeirão Preto, a Rodovia Estadual SP-328,
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via Federal BR-050 - Anhanguera) , e continua até alcançar o
ponto de coordenadas UTM E-207,687,713 e N-7.666.766,126; daí
segue no rumo geral N oroeste, passando, o Rio Pardo, cujo leito
define a divisa entre os Municípios de Ribeirão Preto e Jardinópolis, e continua até alcançar o ponto de coordenadas UTM E199.415,726 e N-7.680.862,169; daí segue no rumo geral Noroeste,
passando a divisa entre os Municípios de Jardinópolis e Sales
de Oliveira, e continua até alcançar o ponto de coordenadas
UTM E-197.923,259 e N-7.688.877,702; daí segue no rumo geral
Noroeste, passando a Rodovia SPV-47, e continua até alcançar
o ponto de coordenadas UTM E-196.767,946 e N-7.695.955,904;
ponto extremo Norte da Seção A e limítrofe com a Seção B, onde termina esta descrição.
Ramal para as bases de distribuição de Ribeirão Preto (8.500
metros)
A diretriz da faixa do ramal tem início na faixa do duto, entre os pontos de coordenadas UTM E-210.567,940 e N7.664.767,850 e E-209.698,800 .e N-7.665.572,390, e segue no rumo
geral Sudoeste, passando o trecho da interseção entre-as ronovias SP-330 (Via Anhanguera) e SP-328, prossegue pela faixa de
domínio da Rodovia Estadual SP-328, até dobrar à esquerda,
passando a Rua Antônio Taveira de Miranda para' alcançar o
ponto de coordenadas U'I:M E-208.496,OOO e N-7.663.600,OOO, situado na área das bases de distribuição de derivados de Ribeirão Preto, onde termina esta descrição.
Trecho Orlândia (SP)/Uberlândia (MG) (229.500 metros)
A diretriz da faixa do duto, tem início no ponto de coordenadas UTM E-196.767,946 e N-7.695.955,904; daí segue com rumo
geral Norte, passando pelo limite entre os Municipios de Sales
de Oliveira e Orlândia, até o ponto de coordenadas UTM E195.151,958 e N-7.700.157,869; dai segue com rumo geral Norte,
passando pela rodovia SP-351, até o ponto de coordenadas UTM
E-194.871.946 e N-7.702.879,759; daí segue com rumo geral Norte,
passando pelo Ribeirão Agudo, até o ponto de ~oordenadas
UTM E-194.260,860 e N-7.709.252,164; daí segue com rumo geral
Norte, passando pelos seguintes pontos notáveis: rodovia de ligação Orlândia - Morro Agudo, Córrego do Diamante, Ribeirão do Rosário, até o ponto de coordenadas UTM E-194.414,970
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e N-7.715.016,084; daí segue com rumo geral Norte até o ponto
de coordenadas UTM E-194.585,179 e N-7.718.676,965; daí segue
com rumo geral Norte, passando pelos seguintes pontos notáveis: limite entre os Municípios de Orlândia e São Joaquim da
Barra, rodovia de ligação São Joaquim da Barra-Morro Agudo,
até o ponto de coordenadas UTM E-194.640,261 e N7.721.700,093; daí segue com rumo geral Norte passando pelo
Córrego São Pedro, até o ponto de coordenadas UTM E197.609,320 e N-7.729.146.465; daí segue com rumo geral Este,
passando pela Rodovia SP-345, até o ponto de coordenadas
'UTM E-200.066,250 e N-7.734.149,135; daí segue com rumo geral
Norte, passando pelo Rio Sapucaí, que é limite entre os Municípios de São Joaquim da Barra e Guará, até o ponto de coordenadas UTM E-200.804,351 e N-7.736.399,519; daí segue com rumo geral Este, passando pelos seguintes pontos notáveis: Ribeirão da Estiva, rodovia de ligação Guará-SP-385, até o ponto de
coordenadas UTM E-203.147,394 e N-7.741.695,073; daí segue
com rumo geral Norte, passando pelo Córrego Montesanto, que
é limite entre os Municípios de Guará e Ituverava, até o ponto
de coordenadas UTM E-203.848,302 e N-7.746.838,451; .daí segue
com rumo geral Norte até o ponto de coordenadas UTM E201.818,453 e N-7.751.884,1l7; daí segue com rumo geral Oeste,
passando pela rodovia de ligação SP-385-Salto da Aparecida,
até o ponto de coordenadas UTM E-200.423,601 e N7.755.185,104; daí segue com rumo geral Norte, passando pelos
seguintes pontos notáveis: Rodovia SP-385, Ferrovia FepasaLinha Tronco, até o ponto de coordenadas UTM E-200.601,155 e
N-7.761.447,255; daí segue com rumo geral Norte, passando pelo
Rio do Carmo, que é limite entre os Municípios de Ituverava e
Aramina, até o ponto de coordenadas UTM E-202.834,486 e N7.767.489,751; daí segue com rumo geral Norte, passando pelo
Ribeirão do Tamanduá, até o ponto de coordenadas UTM E203.748,936 e N-7.774.355,l71; daí segue com rumo geral Norte,
passando pelo Ribeirão Tabocas, que é o limite entre os Municípios de Aramina e Igarapava, até o ponto de coordenadas
UTM E-201.480,073 e N-7.780.499,083; daí segue com rumo geral
Oeste, passando pelo Rio Grande, que é divisa entre os Estados
de São Paulo e Minas Gerais, até o ponto de coordenadas UTM
E-199.862,489 e N-7.780.872,771; daí segue com rumo geral Oeste
até o ponto localizado próximo à base de Uberaba de coordenadas UTM E-196.814,934 e N-7.785.673,336; daí segue com rumo
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geral Oeste, passando pela Ferrovia Fepasa-Linha Tronco, até o
ponto de coordenadas UTM E-193.408,430 e N-7.792.827,472; daí
segue com rumo geral Oeste até o ponto de coordenadas UTM
E-191.201,900 e N·7.795.227,577; daí segue com rumo geral Oeste,
passando pelo Córrego das Toldas, até o ponto de coordenadas
UTM E-188.811,092 e N-7.798.954,342; daí segue com rumo geral
Oeste, até o ponto de coordenadas UTM E-185.855,979 e N7.803.384,822; daí segue com rumo geral Oeste, passando pela
Rodovia MG-427, até o ponto de coordenadas UTM E811.700,079 e N-7.809.459,435; daí segue com rumo geral Oeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: Ribeirão Buriti, Rodovia BR-262, até o ponto de coordenadas UTM E-810.523,947 e
N-7.812.297,188; daí segue com rumo geral Norte, passando pelo
Rio Uberaba, até ponto de coordenadas UTM E-809.892,903 e
N-7.818.283,211; daí segue com rumo geral Norte, até o ponto de
coordenadas UTM E-808.293,706 e N-7.825.890,891; daí segue
com rumo geral Norte, passando pelo Córrego Laranjeiras, até o
ponto de coordenadas UTM E-806.863,375 e N-7.834.216,034; daí
segue com rumo geral Norte, passando pelo Ribeirão Agua Limpa, até o ponto de coordenadas UTM E-807.591,459 e N7.840.539,843; daí segue com rumo geral Norte, até o ponto de
coordenadas UTM E-807.849,191 e N-7.842.752,842; daí segue
com rumo geral Norte, até o ponto de coordenadas UTM E807.650,558 e N-7.846.782,903; daí segue com rumo geral Oeste,
passando pelo Ribeirão T'ijuco, até o ponto de coordenadas
UTM E-805.078,530 e N-7.849.994,850; daí segue com rumo geral
Norte, passando pelo Córrego do Salto, até o ponto de coordenadas UTM E-803.977,006 e N-7.856.639,804; daí segue com rumo
geral Norte, até o ponto de coordenadas UTM E-803.339.781 e N7.860.470,785; daí segue com rumo geral Oeste, até o ponto de
coordenadas UTM E-800.107.229 e N-7.865.678,464; daí segue
com rumo geral Oeste, até o ponto de coordenadas UTM E797.646,572 e N-7.867.683,604; daí segue com rumo geral Oeste,
passando pelo Ribeirão Bom Jardim, até o ponto de coordenadas UTM E-793.933,932 e N-7.872.631,717; daí segue com rumo
geral Oeste, passando pelo Córrego Harmonia, que é limite entre os Municípios de Uberaba e Uberlândía, até o ponto de coordenadas UTM E-790.135,813 e N-7.877.104,852; daí segue com rumo geral Oeste, até o ponto de coordenadas UTM E-788.346,494
e N-7.879.005,651; daí segue com rumo geral Oeste, passando pelo Córrego Rancho Queimado, até o ponto de coordenadas UTM

o
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E-784.388,200 e N-7.884,426,506; daí segue com rumo geral Oeste,
até o ponto de coordenadas UTM E-782,450, 164 e N7.887.833,117; daí segue com rumo geral Norte, até o ponto de
coordenadas UTM E-780,420,037 e N-7.893.076,201; daí segue
com rumo geral Oeste, até o ponto de coordenadas UTM E774,409,407 e N-7.898.038,073; encerrando a presente descrição,
conforme desenho DPE-1511-601-DE.
Trecho Uberlãndia (MG) até o km 700 de Piracanjuba (GO)
(235.000 metros).
A diretriz da faixa do duto tem início na base de Uberlândia (MG) no Estado de Minas Gerais, no Ponto GP1 igual à Estaca O (zero) de coordenadas UTM E-774,409,407 e N7.898.038,073; daí segue com rumo geral Noroeste, passando pela
Rodovia BR-497, até o Ponto G2A de coordenadas UTM E769.865,577 e N-7.900.520,712; daí segue com rumo geral Noroeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: Córrego da Onça,
Córrego Germano e Córrego das Gabirobas, até o Ponto GP3,
situado na Granja Rezende, de coordenadas UTM E-764,452,978
e N-7.903.369,331; daí segue com rumo geral Noroeste, até o Ponto GP4, situado na Fazenda Palma da Babilônia, de coordenadas UTM E-760.840,143 e N-7.905.035,851; daí segue com rumo
geral Noroeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: Córrego Macumbé, limite entre os Municípios de Uberlândia e
Monte Alegre de Minas, até o Ponto G5A de coordenadas UTM
E-755.639,300 e N-7.908.890,746; daí segue com rumo geral Noroeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: Córrego
Abraão e Rodovia BR-365, até o Ponto G6A de coordenadas
UTM E-754.055,950 e N-7.912,445,021; daí segue com rumo geral
Noroeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: Ribeirão
Bebedouro e Córrego da Paciência, até o Ponto GP7, situado na
Fazenda Triãngulo, de coordenadas UTM E-749.693,247 e N7.915.031,477; daí segue com rumo geral Noroeste, passando pelo
Córrego Jacuba, até o Ponto GP8, situado na Fazenda Nova
Aliança, de coordenadas UTM E-743.873,741 e N-7.918,432,144;
daí segue com rumo geral Noroeste, até o Ponto GP9, situado
na Fazenda Pouso Alegre, de coordenadas UTM E-740.511,300 e
N-7.921.402,319; daí segue com rumo geral Noroeste, até o Ponto
GP10A, situado na Fazenda Galha da ABC, de coordenadas
UTM E-736.719,005 e N-7.924,462,605; daí segue com rumo geral
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Noroeste, até o Ponto GPll, de coordenadas UTM E-732.233,221
e N-7.927.741,685; daí segue com rumo geral Noroeste, passando
pelos seguintes pontos notáveis: Estrada Monte Alegre - Tupaciguara em Cambaúba, Rio Piedade, limite dos Municípios de
Monte Alegre de Minas e Tupaciguara, passando pelo Córrego
Barra Grande, até o Ponto GP12A, situado na Fazenda Panorama, de coordenadas UTM E-726.823,900 e N-7.932.275,966; daí
segue com rumo geral Noroeste, passando pelo Córrego Retiro
Velho, até o Ponto GP14, situado na Fazenda Santa Rosa, de
coordenadas UTM E-723.067,079 e N-7.936.524,311; daí segue
com rumo geral Noroeste, até o Ponto GP14A, sítuado na Fazenda Pantano, de coordenadas UTM E-719.560,832 e N7.938.939,831; daí segue com rumo geral Noroeste, passando pelo
Córrego de Pantano e Córrego da Gameleira, até o ponto GP15,
situado na Fazenda Gameleira, de coordenadas UTM E715.069,317 e N-7.942.602,980; daí segue com rumo geral Noroeste, até o Ponto GP16 de coordenadas UTM E·712.854,476 e N7.944.556,591; daí segue com rumo geral Noroeste, até o Ponto
GP17, situado na Fazenda Lago Sul, de coordenadas UTM E710.215,130 e N-7.947.079,261; daí segue com rumo geral Noroeste, passando pelo Ribeirão Sucuri, até o Ponto GP18 na Estrada
Garcia, de coordenadas UTM E-706.621,586 e N-7.951.524,432;
daí segue com rumo Noroeste, até o Ponto GP19, situado na Fazenda Morro dos Bois, de coordenadas UTM E-703.786,828 e N7.954,761,440, daí segue com rumo geral Noroeste, passando pelo
Córrego da Caridade, até o Ponto GP20 de coordenadas UTM
E-698.243,836 e N-7.957.252,308; daí segue com rumo geral Noroeste, passando pela Estrada MG-452, até o Ponto GP21, situada à margem da Estrada Araporã-UHE Itumbiara (Furnas), de
coordenadas UTM E-696.854,017 e N-7.962.590.450; daí segue
com rumo geral Noroeste, passando pelo Rio Paranaíba divisa
dos Estados de Minas Gerais e Goiás, até o Ponto GP22 de
coordenadas UTM E-695.785,550 e N-7.969.0l8,888, no Município
de Itumbiara (GO); daí segue com rumo geral Norte, passando
pelo Ribeirão das Posses, até o Ponto GP23 de coordenadas
UTM E-695.771,203 e N-7.974.744,861; daí segue com rumo geral
Nordeste até o Ponto GP24 de coordenadas UTM E-698.311,004 e
N-7.980.415.40l; daí segue com rumo geral Nordeste, subindo a
Serra do Buriti Alegre, cruzando a Estrada GO-508, até o ponto
GP25, situado na Fazenda Uberaba, de coordenadas UTM ECol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6,
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700.900,813 e N-7.985.524,400; daí segue com rumo geral Nordeste, acompanhando a Estrada GO-508, até o ponto GP26, situado
na Fazenda Mangueira de coordenadas UTM E-701.617,974 e N7.989.787,525; daí segue com rumo geral Norte, até o Ponto GP27
de coordenadas UTM E-701.423,863 e N -7.994.613,224; daí segue
com rumo geral Nordeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: Estrada GO-53 limite dos Municípios de Itumbiara e Buriti Alegre, Ribeirão das Antas e estrada municipal, até o Ponto
GP28 de coordenadas UTM E-701.720,868 e N-8_002.774,791; daí
segue com rumo geral Noroeste, acompanhando a estrada municipal, até o Ponto GP29 de coordenadas UTM E-699.896,564 e
N-8.007.897,690; daí segue com rumo geral Noroeste, passando
pelo Córrego de Monjolinho, até o ponto GP30, situado na Fazenda Mimoso de coordenadas UTM E-696.816,137 e N·
8.014,465,152; daí segue com rumo geral Norte, passando pelo
Ribeirão do Mimoso, limite entre os Municípios de Buriti Alegre e Morrinhos, até o Ponto GP31 próximo ao Jardim da Luz
de coordenadas UTM E-696.881,490 e N-8.021.240,446; daí segue
com rumo geral Nordeste, até o Ponto GP32 de coordenadas
UTM E-697 .157.343 e N -8.024.872,099; daí segue com rumo geral
Nordeste, até o Ponto GP33 de coordenadas UTM E-697,443,290
e N-8.029.025,273; daí segue com rumo geral Norte, passando pelo Córrego de Poço D' Anta Ribeirão Paraíso, até o Ponto GP34,
situado na Fazenda Paraíso de coordenadas UTM E-697,476,809
e N-8.032.893,258; daí segue com rumo geral Nordeste, passando
pelos seguintes pontos notáveis: Córrego Cordeiro e Estrada de
interligação BR-153 a Morrinhos, até o Ponto G35A de coordenadas UTM E-697.584,825 e N-8.039.024,904; daí segue com rumo
geral Nordeste, passando pelo Córrego Maria Lucinda, até o
Ponto GP36 de coordenadas UTM E-703.225,148 e N8.042.424.821; daí segue com rumo geral Nordeste, até o Ponto
GP37 de coordenadas UTM E-704.249,143 e N-8.047.308,286; daí
segue com rumo geral Noroeste, passando pelos seguintes pontos notáveis: estrada de terra Morrinho-Piracanjuba e Córrego
Matinha, até o Ponto GP38 de coordenadas UTM E-703.644,878
e N-8.054.069,463; daí segue com rumo geral Nordeste, passando pelo limite entre os Municípios de Morrinhos e Piracanjuba, até o Ponto GP39 de coordenadas UTM E-705.246,960 e N8.059.817,957; daí segue com rumo geral Noroeste, até o Ponto
GP40, situado na Fazenda do Morro Agudo de coordenadas
UTM E-705.084,689 e N -8.065.658,568; daí segue com rumo geral
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Noroeste, passando pelo Córrego da Malhada, até o Ponto
GP41, situado na Fazenda da Malhada de coordenadas UTM E·
703.268,158 e N·8.071.590,981; daí segue com rumo geral Nordeste, passando pela Estrada Morrinhos e Piracanjuba, até o Ponto
GP42 próximo à torre da Embratel de coordenadas UTM E704.643,951 e N-8.077.366,226; daí segue com rumo geral Noroeste,
passando pelos seguintes pontos notáveis: Córrego do Mosquito
e Estrada Piracanjuba BR-153, até o Ponto GP43 (final de Seção
C) de coordenadas UTM E·701.958,958 e N-8.081.645,037.
Trecho Piracanjuba (GO) I Brasília (DF) (250.500 metros)
A diretriz da faixa do duto tem início no Município de Piracanjuba, Estado de Goiás, na Estaca 0-1,80 localizada na Rodovia Municipal Piracanjuba/Morrinhos (PJB), de coordenadas
UTM E-701.956,172 e N-8.081.644,445; daí segue com rumo geral
Nordeste, até o ponto de coordenadas UTM E-702.725,523 e N8.087.017,728; daí segue com rumo geral Noroeste, até o ponto de
coordenadas UTM E-700.872,470 e N -8.092.423,219; daí segue
com rumo geral Noroeste, passando pela Rodovia Estadual GO217, até o ponto de coordenadas UTM E-700.638,848 e N8.097.360,086; daí segue com rumo geral Noroeste, passando pelo
Rio Meia Ponte, até o ponto de coordenadas UTM E-700.410,952
e N-8.102.053,016; daí segue com rumo geral Noroeste, passando
no limite entre os Municípios de Piracanjuba e Hidrolândia, delimitado pelo Rio Meia Ponte, até o ponto de coordenadas UTM
E-699.091,406 e N-8.106.373,585; daí segue com rumo geral Noroeste, até o ponto de coordenadas UTM E-698.780,309 e N8.111.659,069; daí segue com rumo geral Noroeste, até o ponto de
coordenadas UTM E-699.102,603 e N·8.116.693,028; daí segue
com rumo geral Noroeste, até o ponto de coordenadas UTM E700.359,457 e N-8.121.072,448; daí segue com rumo geral Nordeste, passando pela Rodovia Estadual 219 - Hidrolândia/Bela Vista
de Goiás e o limite entre os Municípios de Hidrolândia e Bela
Vista de Goiás, até o ponto de coordenadas UTM E·702;071,906
e N·8.127.024,482; daí segue com rumo geral Noroeste, até o ponto de coordenadas UTM E-700.792,856 e N·8.133.777,055; daí segue com rumo geral Nordeste, até o ponto de coordenadas UTM
E·702.460,908 e N·8.139.196,942; daí segue com rumo geral Nordeste, até o ponto de coordenadas UTM E·702.582,275 e N·
8.143.745.129; daí segue com rumo geral Nordeste, passando o liCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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mite entre os Municípios Bela Vista de Goiás e Senador Canedo, Rodovia Estadual GO-020, ligação Goiânia/Senador Canedo/Bela Vista de Goiás e Ramal RFFSA Goiânia/Senador Canedo/Bonfinópolis e, ate o ponto de coordenadas UTM E702.635,717 e N-8.148.535,138; daí segue com rumo geral Nordeste, cruza RFFSA-Goiânia/Senador Canedo/Bonfinópolis, ate o
ponto de coordenadas UTM E-701.701.945 e N-8.152.198,508, distante 3.780,50 metros do anterior; daí segue com rumo geral
Nordeste, ate o ponto de coordenadas UTM E-705.763,587 e N8.155.839,772; daí segue com rumo geral Nordeste, ate o ponto de
coordenadas UTM E-710.231,172 e N -8.162.070,325; daí segue
com rumo geral Nordeste, passando pela Rodovia Estadual GO10, Goiânia/Bonfinópolis e limite entre os Municípios de Senador Canedo com Bónfinópolis, ate o ponto de coordenadas UTM
E-715.410,169 e N-8.168.814,663; daí segue com rumo geral Nordeste, passando pelo limite entre os Municípios de Bonfinópolis/Leopoldo Bulhões e pela Rodovia Estadual GO-415 - Anápolis/Bonfinópolis, ate o ponto de coordenadas UTM E718.667,533 e N-8.171.337.108; daí segue com rumo geral Nordeste, atinge o ponto de coordenadas UTM E-723.082,103 e N8.173.630,679; daí segue com rumo geral Nordeste, passando pela
RFFSA, subtrecho: Anápolis/Leopoldo de Bulhões e Rodovia
Estadual GO-13, de ligação Anápolis/Leopoldo de Bulhões e, limite entre os Municípios de Leopoldo de Bulhões com Silvânia, ate o ponto de coordenadas UTM E-730.632,834 e N8.178.885,429; daí segue com rumo geral Nordeste, ate o ponto de
coordenadas UTM E-734.341,605 e N -8.181.566,646; daí segue
com rumo geral Nordeste, passando pela Serra do Caipó, ate o
ponto de coordenadas UTM E-739.898,073 e N-8.186.429,785; daí
segue com rumo geral Nordeste, ate o ponto de coordenadas
UTM E-743.598,808 e N-8.190.173,414; daí segue com rumo geral
Nordeste, ate o ponto de coordenadas UTM E-746.902,864 e N8.192.317,133; daí segue com rumo geral Nordeste, ate o ponto de
coordenadas UTM E-749.515,505 e N-8.195.739,297; daí segue
com rumo geral Nordeste, passando no limite entre os Municípios de Silvânia e Abadiãnia, delimitado pelo Rio das Antas, ate o ponto de coordenadas UTM E-754.953,981 e N8.200.358,693; daí segue com rumo geral Nordeste, ate o ponto de
coordenadas UTM E-758.296,223 e N-8.204.5lü,264; daí segue
com rumo geral Nordeste, até o ponto de coordenaé:las UTM E761.975,238 e N-8.207.725,925; daí segue com rumo geral NordesCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt, 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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te, passando o Rio Corumbá, o qual define o limite entre os Municípios de Abadiânia e Alexânia, até o ponto de coordenadas
UTM E-765.669,246 e N-8.210A03,878; daí segue com rumo geral
Nordeste, passando pelo Ribeirão das Caninhas, até o ponto de
coordenadas UTM E-769.865,248 e N-8.212.932,815; daí segue
com rumo geral Nordeste, até o ponto de coordenadas UTM E774.699,613 e N-8.216A05,449; daí segue com rumo geral Nordeste, passando pela BR-060, Alexânia/Brasília, até o ponto de
coordenadas UTM E-777.830,699 e N -8.227.290,692; daí segue
com rumo geral Nordeste, passando pelo Rio Areias e o limite
entre Alexânia com Santo Antonio do Descoberto, até o ponto
de coordenadas UTM E-781.781.634 e N-8.231.814A13; daí segue
com rumo geral Nordeste, até o ponto de coordenadas UTM E787.080,170 e N-8.236.128,282; daí segue com rumo geral Nordeste, passando pela rodovia de ligação Santo Antonio do Descoberto a Cidade Eclética, Monte Tabor e o limite entre os Municípios de Santo Antonio do Descoberto com o Distrito Federal, delimitado pelo Rio Descoberto, o qual define a divisa entre
o Estado de Goiás com o Distrito Federal, até o ponto de coordenadas UTM E-793.342,966 e N-8.240.140,763; daí segue com rumo geral Nordeste, até o ponto de coordenadas UTM E797.348,923 e N-8.247.579,467; daí segue com rumo geral Nordeste, passando pelo Córrego Capão do Brejo, até o ponto de coordenadas UTM E-800All,596 e N-8.251.705,653; daí segue com rumo geral Leste, passando pela Rodovia BR-070, até o ponto de
coordenadas UTM E-179.680.508 e N-8.252All,836; daí segue
com rumo geral Sudeste, cruza o ramal da RFFSA próximo à
saída do Parque Ferroviário, até o ponto localizado no Setor de
Inflamáveis de coordenadas UTM E-179.735.223 e N·
8.250.735,316, onde termina esta descrição.
Ramal para a base de distribuição de Goiânia (15.500 metros)
A diretriz da faixa do ramal de abastecimento do pool de
distribuição de derivados de Goiânia tem início na faixa do poliduto, no Município de Senador Canedo, Estado de Goiás, até o
ponto de coordenadas UTM E·702.060,162 e N-8.153,465,650; daí
segue com rumo geral Naroeste, até o ponto de coordenadas
UTM E·697A49,542 e N-8.154.242,028; daí segue com rumo geral
Noroeste, atravessa o Córrego Santa Marta, até o ponto de
coordenadas UTM E-692.687,335 e N-8.154.650,652; daí segue
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com rumo geral Naroeste, atravessa o Córrego Califórnia e o
Rio Meia Ponte, o qual define a divisa entre os Municípios de
Senador Canedo e Goiânia, até o ponto de coordenadas UTM E691.785,920 e N-8.156.245,394 localizado no pool de distribuição
de derivados de Goiânia, onde termina esta descrição.

2.

Área para construção da base da Replan (369.305,50m 2)

Área de terra de formato irregular com uma área total de
369.305,500 metros quadrados, constante no desenho número
1000-11-817-Rev.: A, cujo perímetro assim é descrito: partindo
do ponto P-12, com coordenadas UTM E-280.094,635 e N7.485.705,112, situada na interseção entre as divisas da Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobrás) e Companhia Distribuidora de Gás
Servigás, segue em curva confrontando com áreas da Companhia Distribuidora de Gás Servigás e Ultragás, passando pelo
Ponto P-11, com coordenadas UTM E-280.138,360 e N7.485.714,866, até o Ponto P-l0 com coordenadas UTM E280.178,618 e N-7.485.754,272; daí segue em linha reta com azimute 34°11'52", confrontando com áreas de propriedade da
Ultragás e Companhia Distribuidora de Gás Servigás, numa
distância de 206,054 metros, até o Ponto P-9, com coordenadas
UTM E-280.294,431 e N-7.485.924,700, daí segue em curva, confrontando com área de propriedade da Companhia Distribuidora
de Gás Servigás, passando pelos Pontos P-8 e P-7 com coordenadas UTM E-280.309,992 e N-7.485.975,284, respectivamente,
até o Ponto P-6 com coordenadas UTM E-280.329,011 e N7.486.082,338; daí segue em linha reta com azimute de 34'22'52",
confrontando com área da Copagás numa distância de 173,470
metros, até o Ponto P-5, Com coordenadas UTM E-280.426,51O e
N-7.486.225,816; daí, segue em curva, confrontando com áreas de
propriedades da Copagás e Vilma Pimentel Pupo Nogueira, passando pelo Ponto P-4, com coordenadas UTM E-280.455,803 e N7.486.250,362, até o Ponto P-3, com coordenadas UTM E280.493,622 e N-7.486.255,864; daí segue em linha reta com azimute de 97'33'52", confrontando com áreas de propriedade de
Vilma Pimentel Pupo Nogueira e Carlos Eduardo Quartim Barbosa, numa distância de 376,369 metros, até o Ponto P-2, com
coordenadas UTM E-281.064,975 e N-7.486.179,990; daí deflete
direita, segue em linha reta com azimute de 200'05'51", confrontando com área da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), numa
à
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distância de 532,637 metros, até o Ponto P-1, com coordenadas
UTM E-280.881,951 e N-7.485.679,785; daí deflete à direita, segue
em linha reta com azimute de 271°50'33", confrontando com
áreas de propriedade da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás),
numa distância de 787,723 metros, até o Ponto P-12, onde teve
início esta descrição.
3. Área para construção da Estação de Bombeio/Pirassununga
(SPj (24.444,28m2 )
Ârea de terra de formato irregular, cujo perímetro assim se
descreve: partindo do Ponto 8, localizado na interseção da cerca
limite da faixa de domínio da antiga Estrada Estadual para
Porto Ferreira com a cerca da propriedade de' Lauro Jacon, de
coordenadas UTM N-7.575.162,203 e E-248.462,352; daí segue
com azimute 21°30'02" e distância 735,772 metros até o Ponto 5,
de coordenadas UTM N-7.575.846,776 e E-248.732,019, seguindo
então com azimute 21°27'16" e distância 200,00 metros até o
Ponto 2, de coordenadas UTM N-7.576.032,918 e E-248.805,171,
daí segue com azimute 111"27'16" e distância 100,00 metros até
o Ponto 3, de coordenadas UTM N-7.575.996,342 e E-248.898,242;
daí segue com azimute 201°27'16" e distância 200,00m até o Ponto 4, de coordenadas UTM N -7.575.810,200 e E-246.825,090; daí
segue com azimute 291°27'16" e distância 94.00 metros. até o
Ponto 6, de coordenadas UTM N-7.575.844,582 e E-248.737,603;
daí segue com azimute 201°30'02" e distância 745,855 metros até
o Ponto 7. de coordenadas UTM N-7.575.150,627 e E-248.464.241;
daí segue com azimute 350°43'57" e distância 11.73 metros até o
Ponto 8, onde teve início esta descrição, fechando-se assim a
área delimitada pelos Pontos 8. 5 e 2 que fazem divisa com as
terras de Lauro J acon, 3, 4, 6, e 7 que fazem divisa com as terras de Elba Carolina S. Cabianca Gazire e 7 e 8 que fazem divisa com a faixa de domínio da antiga Estrada Estadual para
Porto Ferreira. tudo em conformidade com a planta cadastral n?
DE-4300.00-6200.111.PCT-004.

4. Área para construção da Estação de Bombeio - Buriti Alegre (GOl (22.518,00m2 1
Área de terra de formato de trapézio, desmembrada de uma
área maior do outorgante, conforme DE-4300.00-6200.111-PCT001 - Rev.: A. cujo perímetro assim é descrito: partindo do
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Ponto 1 de coordenadas UTM E-700.204,134 e N-8.006.764,169
junto a cerca de arame farpado, no limite da faixa da estrada de
terra GO-508, distante a 25 quilômetros da BR-153; daí segue
por uma linha reta confrontando com as terras de José Ferreira
da Luz, com rumo de 232°31'38" e com a distância de 100,30 metros até o eixo do poliduto Replan/Brasília; segue ainda na mesma reta com mesmo rumo e confrontante e distância de 49,94
metros até o Ponto 2 de coordenadas UTM E-700.084,897 e N8.006.672,765; daí segue defletindo para a esquerda por uma linha reta com mesína confrontaçâo e rumo de 142°31'38" dos
126,71 metros, cruza o eixo do poliduto Replan/Brasília e segue
na mesma reta até completar 150,00 metros, chegando ao Ponto
3 de coordenadas UTM E-700.176,155 e N-8.006.553,719; daí segue defletindo para a esquerda, por uma linha reta com a mesma confrontação com o rumo de 52°31'38" e com a distância de
150,00 metros, chegando ao Ponto 4, junto a cerca, no limite da
faixa da estrada de terra GO-508 de coordenadas UTM E700.295,201 e N-8.006.644,977; daí segue defletindo para a esquerda junto a cerca de arame farpado, limite da faixa de estrada de
terra GO-508, segue no sentido BR-153 com rumo de 322°37'08"
e distância de 150,00 metros, chegando ao ponto onde teve início
esta descrição.
. 5. Área para construção da Estação de Bombeio
(GO) (22.533,76m 2 )

Abadiânia

Área de terra desmembrada de uma área maior do outorgando, conforme DE-4300.00-6200-111-PCT-003 - Rev.: O, cujo
perímetro assim é descrito: partindo do Ponto A de coordenadas
UTM E-761.992,890 e N-8.207.720,940, localizado na lateral da
faixa do poliduto Replan/Brasília e junto a cerca de arame farpado; daí segue por uma reta junto a cerca, confrontando com
as terras de Geraldo Marcos Vieira com azimute de 337°15'05" e
com a distáncia de 142,683 metros, até o Ponto B de coordenadas UTM E-761.937,716 e N-8.207.852,524; daí segue defletindo
para a direita com uma reta, confrontando com as terras do outorgante e azimute de 67°15'05" e com a distância de 150,00 metros, até o Ponto C de coordenadas UTM E-762.076,048 e N8.207.910,527; daí segue defletindo para a direita com uma reta,
com a mesma confrontação e azimute de 157°15'05" e com a distância de 162,584 metros, cruza a faixa do poliduto ReCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. IIl:3759-4069, nov.ldez. 1991.
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plan/Brasília e chega ao Ponto D de coordenadas UTM E762.138,917 e N-8.207.760,590; daí segue pela lateral da faixa com
a mesma confrontação e azimute de 267'45'59" e distância de
21,176 metros, até o Ponto E de coordenadas UTM E-762.117,757
e N-8.207.759,765; daí segue pela lateral da faixa com a mesma
confrontação com azimute 252°43'40" e com a distância de
130,764 metros, chegando ao ponto onde teve início esta descrição.
Art. 3~ A Petrobrás fica autorizada a promover e executar
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação ou instituição de servidão de passagem a que se refere o
art. I? deste decreto.
Art. 4? A Petrobrás, no exercício das prerrogativas que
lhe são asseguradas por este decreto, poderá alegar urgência para efeito da prévia imissão de posse, nos termos do art. 15 do
Decreto- Lei n? 3.365, de 1941, alterado pela Lei n? 2.786, de 1956.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
João Eduardo Cerdeira de

Santana
(112)

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$SO.295.000.000,OO, para reforço de dota-

ções consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida na alínea b, inciso I, art. 6? da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de operações oficiais
de crédito - recursos sob Supervisão do Ministério da EconoCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069. nov./dez. 1991.
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mia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$80.295.000.000,OO (oitenta bilhões, duzentos e noventa e cinco
milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 23.12.1991, pág. 30027.

(113) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valor de Cd58. 322.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição,
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Ação
Social, crédito suplementar no valor de Cr$58.322.000,OO (cinqüenta e oito milhões, trezentos e vinte e dois mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1991, pág , 30273.

(114) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da Unieo, crédito suplementar no valor
de Cr$130.240.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6?, incisos I, alíneas b, e V, da Lei
n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no valor de
Cr$130.240.000,OO (cento e trinta milhões, duzentos e quarenta
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1991, pág. 30273.
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(115) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos órgãos crédito suplementar no valor

de Cr$421.481.000,OO, para

reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas b, c, e d, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, e entidades em extinção, dissolução ou prívatízação ~ Lei n? 8.029/90, crédito suplementar no
valor de Cr$421.481.000,00 (quatrocentos e vinte e um milhões e
quatrocentos e oitenta e um mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de:

I - anulação parcial de dotações, no valor de
Cr$35.124.000,00 (trinta e cinco milhões e cento e vinte e quatro
mil cruzeiros), conforme indicado no Anexo II deste decreto;
II ~ incorporação do excesso de arrecadação de outras
fontes - recursos diversos, no valor de Cr$7.862.000,00 (sete milhões e oitocentos e sessenta e dois mil cruzeiros), como especificado no Anexo III deste decreto; e
III - incorporação do excesso de arrecadação de outras
fontes - recursos diretamente arrecadados, no valor de
Cr$378.495.000,00 (trezentos e setenta e oito milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil cruzeiros), conforme indicado no
Anexo IV deste decreto.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1991, págs. 30273/30274.

(116) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valor de Cr$42.356.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$42.356.000,OO (quarenta e dois milhões e trezentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados de outras fontes na
forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publ icaçâo.

Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1991, pégs. 30274/30275.
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(117) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Socíel da União, em favor dos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$9.434.352.000,OO para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social crédito suplementar no valor de CrS9.434.352.000,OO (nove bilhões,
quatrocentos e trinta e quatro milhões, trezentos e cinqüenta e
dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento do dísposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado. .

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

Brasilia, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1991, pág , 30275.
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(118) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da Uniao, em favor do Ministério da
AÇão Social, crédito suplementar no valor
de Cr$l. 739.993.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea c, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Ação Social crédito suplementar no valor de Cr$1.739.993.000,OO (um bilhão, setecentos e trinta e nove milhões, novecentos e noventa e três mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação de recursos oriundos da fonte 139 - Alienação de Bens Apreendidos.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO

de 24.12.1991, págs. 30275/30276.

(119) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Infra-Estrutura crédito suplementar no valor de
Cr$23. 066.895.000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas c e d, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$23.066.895.000,00
(vinte e três bilhões. sessenta e seis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos recursos vinculados do Tesouro N aciona! no valor de
Cr$15.429.108.000,00 (quinze bilhões, quatrocentos e vinte e nove
milhões, cento e oito mil cruzeiros) e dos recursos diretamente
arrecadados do Tesouro Nacional e de outras fontes no valor de
Cr$7.637.787.000,00 (sete bilhões, seiscentos e trinta e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil cruzeiros), na forma dos
Anexos 11, 111, IV, V e VI deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marçílío Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1991, págs , 30276/30277.

(120) DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor
de Cr$18.145.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4ü69, nov./dez. 1991.

3899
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no valor de
Cr$18.145.000,OO (dezoito milhões, cento e quarenta e cinco mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 24.12.1991, pág. 30277.

(121) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis de Leopoldina, Minas
Gerais.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23000.012372/90-03, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis, a ser ministrado em Leopoldina, Minas Gerais, pela Faculdade de Ciências Contábeis de Leopoldina, mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.

3900
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg

(122) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento dos Cursos
de Ciências Contábeis e Licenciatura Plena
em Matemática, em Telêmaco Borba, pela.
Universidade Estadual de Ponta Grossa, no
Paraná.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Proc. n?
23123.000080/91-96, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento dos Cursos de
Ciências Contábeis e Licenciatura Plena em Matemática, a serem ministrados em regime de extensão, na Cidade de Telêmaco
Borba, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mantida
pelo Governo do Estado do Paraná.
Art. 2?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103?da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. III:3759-4ü69, nov.ldez. 1991.

3901
(123) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso de
Direito da Associação Potiguar de Educação e Cultura, no Rio Grande do Norte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23001.000685/85-24, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Direito, a ser ministrado pela Faculdade Unificada para o Ensino
das Ciências, mantida pela Associação Potiguar de Educação e
Cultura, com sede em Natal, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
(124) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Sociedade de Ensino e Informática de Campo Grande, no Mato Grosso do
Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23019.002051/86-61, do Ministério da Educação,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.

3902
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências e Informática, mantida pela Sociedade de Ensino e Informática de Campo Grande, com sede
na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
(125) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento da habilitação em Tecnologia Educacíonal do Curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação e Letras São Judas Tadeu. no Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com O disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23026.013051/86-06, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação
em Tecnologia Educacional, do Curso de Pedagogia, a ser ministrado pela Faculdade de Educação e Letras São Judas Tadeu, mantida pela Associação de Ensino Superior São Judas
Tadeu, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.

3903
(126)

DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados da Faculdade Primus de Informática.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23026.013056/86-11, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pela Faculdade Primus de Informática, mantida pela Associação de Cultura e Educação Tancredo Neves, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
(127) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento de habilitação do Curso de Pedagogia da Fundação
Municipal de Ensino Superior de Macaca,
em São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23123.001667/91-31, do Ministério da Educação,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.â, pt. II):3759-4069, nov.Zdez, 1991.

3904
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento da habilitação
em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2? Grau, do Curso
de Pedagogia, a ser ministrada pelo Instituto de Ensino Superior de Macaca, mantido pela Fundação Municipal de Ensino
Superior de Macaca, com sede na Cidade de Macaca, Estado de
São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991: 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg

(128) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso de
Pedagogia, em Telêmaco Borba. da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23123.005571/90-24, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, licenciatura plena, com habilitações em magistério das
matérias pedagógicas de 2? grau, magistério das séries iniciais
do ensino de I? Grau, magistério de classes de alfabetização e
magistério para a pré-escola, a ser ministrado no Município de
Telêmaco Borba, Estado do Paraná, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.

3905
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg

(129) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso de
Administração da Faculdade de Informática e Administração Paulista, em São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23001.000906/86-72, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração, a ser ministrado pela Faculdade de Informática e
Administração Paulista, mantida pela Brasil Informática e Educação Ltda., com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.

3906
(130) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados, da Faculdade de Informática e Ad·
ministração Paulista, em São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro
de 1991, e tendo em vista o que consta do Proc. n?
23001.000905/86-18, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado
pela Faculdade de Informática e Administração Paulista, mantida pela Brasil Informática e Educação Ltda., com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
(131) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso de
Dança da Faculdade Marcelo Tupinambá,
em São Paulo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23001.000951/86-27, do Ministério da Educação,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.

3907
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Dança, licenciatura plena, a ser ministrado pela Faculdade Marcel?
Tupinambá, mantida pelo Conservatório Musical Marcelo TUP'nambá, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
(1321

DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso de
Odontologia, da Faculdade de Odontologia
e Fisioterapia de Cianorte.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23025.007233/86-12, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. 1? Fica autorizado o funcionamento do Curso de
Odontologia, a ser ministrado pela Faculdade de Odontologia e
Fisioterapia de Cianorte, mantida pela Associação de Ensino
Superior de Cianorte, com sede em Cianorte, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1I):3759-4069, nov./dez. 1991.

3908
(133) DECRETO DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991
Suspende, no âmbito das InstituIções
Federais de Ensino Superior, a nomeação
ou conireteçõo de pessoal, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, inciso Ill, da Lei n? 8.028, de
12 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. I? Ficam suspensas, até 31 de março de 1992, as nomeações ou contratações de pessoal docente e técnicoadministrativo, no âmbito das Instituições Federais de Ensino
Superior, seja qual for a sua natureza jurídica.
§ I? O disposto neste artigo não abrange o caso de candidatos que, classificados em concurso público, hajam completado
todas as etapas para sua nomeação.
§ 2? Em casos excepcionais, devidamente justificados pela
instituição interessada, poderá o Ministro de Estado da Educação autorizar a nomeação de professores. até o limite das vagas
existentes na data de publicação deste decreto e, bem assim, a
contratação de professor substituto, nos termos dos arts. 232 e
233, inciso IV, da Lei n? 8.112,(1) de 11 de dezembro de 1990.

Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
José Goldemberg
(1)

Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t 1): 3470, nov./dez. 1990.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4ü69, nov./dez. 1991.

3909
(134) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Gabinete da Presidência da República e dos Ministérios da Aeronáutica,
do Exército, da Justiça, da Marinha e das
Relações Exteriores crédito especial, no valor de CrS15.000.000.000,OO, para os- fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei ri? 8.261, de 16 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Gabinete da Presidência da República e dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército, da Justiça, da Marinha e das Relações Exteriores, crédito
especial no valor de Cr$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1991, pág. 30602.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.Zdez. 1991.

3910
(135)

DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Gabinete da Presidência da República, crédito suplementar no valor de
Cr$206.293.000,OO, para reforço de dotação
consígnada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,

DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Gabinete da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$
206.293.000,00 (duzentos e seis milhões, duzentos e noventa e
três mil cruzeiros) para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto, no montante especificado.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto.

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

Brasília, 26 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1991, págs. 30602/30603.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759·4069, nov.Zdez. 1991.

3911
(136) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de entidades em extinção. âieeoluçeo ou privatização
- Lei n~ 8.029190, crédito suplementar no
valor de Cr$849.784.000,00, para reforço de
dotaçoes consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas b e d, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de entidades em extinção, dissolução ou prívatização - Lei n? 8.029/90, crédito suplementar no valor de Cr$48.844.000,00 (quarenta e oito milhões e
oitocentos e quarenta e quatro mil cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor de entidades em extinção, dissolução ou privatização - Lei n? 8.029/90, crédito suplementar no valor de
Cr$800.940.000,00 (oitocentos milhões e novecentos e quarenta
mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo
II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessarros à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão de:
parcial
de dotações no 'valor de
I - anulação
Cr$801.447.000,00 (oitocentos e um milhões e quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros), conforme indicada no Anexo III deste decreto; e

11 -- incorporação do excesso de arrecadação dos recursos
diretamente arrecadados de outras fontes, no valor de Crs
48.337.000,00 (quarenta e oito milhões e trezentos e trinta e sete
mil cruzeiros), conforme indicada no Anexo IV deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.

3912
Art.

4~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 26 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COL.LOR
Marcílio Marques Moreira

103~

Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1991, pág. 30603.

(137) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Unieo,
em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de Cr$
1.270.046.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso I, alinea c, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de Cr$
1.270.046.000,00 (um bilhão, duzentos e setenta milhões, quarenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? O~ recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes da cota-parte de compensações financeiras - utilização
de recursos hídricos, inclusive Tratado de Itaipu, na forma do
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasília, 26 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1991, págs. 30603/30604.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(138)

DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor
de Cr$148.000.000,OO, para reforço de dotaçôes consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. 6?, incisos I, alínea b, e V, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no valor de
Cr$148.000.000,OO (cento e quarenta e oito milhões de cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1991, pég. 30604.

(139) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia e Entidades Supervisionadas, crédito
suplementar no valor de CrS30S.209.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Hep . Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. 11):3759-4069, nov.Zdez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia e Entidades Supervisionadas, crédito suplementar no valor de Cr$308.209.000,00 (trezentos e oito milhões,
duzentos e nove mil cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto' no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações
constantes no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1991: 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1991, pags. 30604/30605.

(140) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal de-Uniõo em
favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Indústrias Nucleares do Brasil
S.A., crédito suplementar no valor de
Cr$138. 128. 000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Indústrias Nucleares do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de Cr$138.128.000,OO (cento e trinta e
oito milhões, cento e vinte e oito mil cruzeiros) para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. IIl:3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto.

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

Brasília, 26 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1991, pág , 30605.

(141) DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
Cr$3.588.851.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de Cr$
3.588.851.000,00 (três bilhões, quinhentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e cinqüenta e um mil cruzeiros). para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1I):3759-4ü69, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 26 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1991, págs. 30605/30606.

(142)

DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Unieo,
em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Comissão Nacional de Energia
Nuclear, crédito suplementar no valor de
Cr$126.000.ooo,do, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Comissão Nacional de Energia Nuclear,
crédito suplementar no valor de Cr$126.000.000,OO (cento e vinte
e seis milhões de cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de dezembro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 27.12.1991, pág. 30606.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II) :3759-4069, nov./ dez. 1991.
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1143)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Marinha, crédito
suplementar no valor de Cr$19.653.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Marinha - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional
Marítimo, crédito suplementar no valor de CrSI9.653.000,OO Idezenove milhões e seiscentos e cinqüenta e três mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos recursos diversos - outras fontes, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30843.

(144) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniüo,
em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de Cr$l A66. 938. 000,00,
para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.267, de 16 de dezembro de
1991,
Col. Leis Rep . Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de Cr$1.466.938.000,00 (um bilhão, quatrocentos e sessenta e seis milhões, novecentos e trinta
e oito mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão das disponibilidades de que trata o
§ 8? do art. 166 da Constituição Federal.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira

o anexo está publicado no DO

de 30.12.1991, pág. 30843.

(145) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça
do Trabalho, crédito suplementar no valor
de Cr$712.418.000,OO, para reforço de dotações consignedee no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Eleitoral e
da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de Cr$
712.418.000,00 (setecentos e doze milhões e quatrocentos e dezoito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pégs. 30844/30845.

(146) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$1.139.460.000.00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$1.139.460.000,OO (um bilhão, cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e sessenta mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30845.
c

j

(147) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor de
Cr$14.884.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério Público
da União, crédito suplementar no valor de Cr$14.884.000,00
(quatorze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pégs. 30845/30846.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069. nov.ldez. 1991.
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(148) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério Público da
União e Justiça Federal, crédito suplementar no valor de Cr$132.007. 000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea a, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,

DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério Público
da União e Justiça Federal, crédito suplementar no valor de
Cr$132.007.000,00 (cento e trinta e dois milhões e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

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

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991. pág. 30846.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2. pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(149) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de Cr$1.800.000.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alinea b e inciso IV, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de Cr$1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30846.

(150)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Untso, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de Cr'170.000.000,OO,
para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I. alinea b. da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflta.: 183(G, t.2, pt. I1):3759-4069, nov.Zdea. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$170.000.000,OO (cento e setenta milhões de cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, págs. 30846/30847.

(151) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de Cr$602.S09.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$602.809.000,OO (seiscentos e
dois milhões e oitocentos e nove mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, r.a, pt. II) :3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

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

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da. República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, págs. 30847/30848.

(152) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de Cr$35.000.000,OO, para
reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Senado Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$35.000.000,OO (trinta e cinco
milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.â, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mnrciiio Marques Moreira
Os anexas estão publicados no DO de 30.12.1991. pág. 30848.

(153) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
especial até o limite de Cr$15.168.375.fXJQ,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.277, de 19 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito especial até o limite de Cr$15.168.375.000,OO
(quinze bilhões, cento e sessenta e oito milhões, trezentos e setenta e cinco mil cruzeiros) para atender à programação constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrem das disponibilidades de que trata o §
8? do art. 166 da Constituição Federal.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069. nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, paga. 30848/30849.

(154) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União. crédito suplementar no valor
de Cr$2.119.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. 6?, incisos I, alínea b e V, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no valor de
Cr$2.119.000.000,OO (dois bilhões, cento e dezenove milhões de
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pég. 30849.

(155)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991 (*1
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União. crédito suplementar no valor
de Cr$l. 130. 000. 000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. 6?, incisos I, alínea b e V, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991.
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no valor de
Cr$1.130.000.000,OO (um bilhão, cento e trinta milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo 1 deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
(*) Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992 (v. pág. 4076 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no

(156)

no de

30.12.1991, pág. 30849.

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991 (')
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da Uniüo, em favor dos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$3.196.004.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$3.196.004.000,OO (três bilhões,
cento e noventa e seis milhões e quatro mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação das
receitas diretamente arrecadadas, conforme indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
(*) Retificado no DO de 8 de janeiro -de 1992 (v. pág. 4076 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30850.

(157)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em
favor do Ministério da Justiça, créditos adicionais no valor de Cr$2.027.0aO.Ooo,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 3? da Lei n? 8.289, de 20 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério
da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$1.954.812.000,OO
(um bilhão, novecentos e cinqüenta e quatro milhões, oitocentos
e doze mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I, deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação indicada
no Anexo n deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de
Cr$72.218.000,OO (setenta e dois milhões, duzentos e dezoito mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo In
deste decreto.
Art. 4? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação indicado
no Anexo IV, deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759·4069, nov./dez. 1991.
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Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
.
• .
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, págs. 30850/30851.

(158)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de
Cr$28.913.731.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando a autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.293, de 20 de
dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$28.913.731.000,00
(vinte e oito bilhões, novecentos e treze milhões, setecentos e
trinta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30851.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(159) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça Federal e da Justiça do
Trabalho, créditos adicionais no valor de
Cr$1.178.803.000,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2?, da Lei n? 8.264, de 16 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$992.000.000,OO (novecentos e
noventa e dois milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão do cancelamento das dotações
indicadas no anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça do Trabalho, crédito especial no valor de Cr$186.803.000,OO (cento e oitenta e seis milhões, oitocentos e três mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo 111 deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão do cancelamento das dotações
indicadas no Anexo IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilío Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, págs. 30851/30852.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt, II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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(160) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da Untso, em favor do Ministério da
Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$45.851.000,OO. para reforço de áoteçeo
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso IV, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,

DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$45.851.000,OO (quarenta e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos federais, na forma
do Anexo II deste decreto.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30852.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(161)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991 1*1
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Senado Federal e do Ministério
Público da União, crédito suplementar no
valor de Cr$1.300.788.000,OO, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Senado Federal e
do Ministério Públíco da União, crédito suplementar no valor
de Cr$1.300.788.000,OO (um bilhão, trezentos milhões, setecentos
e oitenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30852.

(*) Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992 (v. pág. 4075 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt, Il):3759·4069. nov./dez. 1991.
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(162)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Minístérío Público da União,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$40.300.000,OO. para reforço de dotações
consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério Público
da União, crédito suplementar no valor de Cr$40.300.000,OO
(quarenta milhões e trezentos mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto,nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30853.

(163)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor de Cr$2. 630.620.000,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759·4069. nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS2.630.620.000,00 (dois bilhões, seiscentos e trinta milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados do Tesouro Nacional e dos recursos de outras fontes, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 d.e dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, págs. 30853/30854

(164)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União crédito
suplementar no valor de Cr'2. 852.211.000,00,
para reforço de dotações consígnadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas b e c da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e de entidades em extinção, dissolução ou prívatização - Lei n? 8.029/90, crédito suplementar
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069. nov.ldez. 1991.
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no valor de Cr$2.486.792.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e oitenta e seis milhões e setecentos e noventa e dois mil cruzeiros)
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de entidades em extinção, dissolução ou privatização - Lei n?
8.029/90, crédito suplementar no valor de Cr$365.419.000,00 (trezentos e sessenta e cinco milhões e quatrocentos e dezenove mil
cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo II
deste decreto.
Art. 31 Os recursos necessarros à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes de:

I - anulação parcial de dotações, no valor de
Cr$1.825.059.000,00 (um bilhão, oitocentos e vinte e cinco milhões e cinqüenta e nove mil cruzeiros), na forma do Anexo III
deste decreto;
II - incorporação do excesso de arrecadação de outras
fontes - recursos diversos, no montante de Cr$940.608.000,00,
(novecentos e quarenta milhões e seiscentos e oito mil cruzeiros), na forma do Anexo IV deste decreto; e
III - convênios firmados com órgãos e entidades federais
ou não federais, no valor de Cr$86.544.000,00 (oitenta e seis milhões e quinhentos e quarenta e quatro mil cruzeiros), na forma
do Anexo V deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, paga. 30854/30856.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(165) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$8. 842.352.000,00, para reforço de rJotaçôes consignadas nos vigentes orçamentos.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas b, d e f, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$5.714.838.000,OO (cinco bilhões, setecentos e quatorze milhões, oitocentos e trinta e oito mil cruzeiros), para atender às
programações indicadas nos Anexos I, H, IH e IV deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar
no valor de Cr$3.127.514.000,OO (três bilhões, cento e vinte e sete
milhões, quinhentos e quatorze mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo V deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes de:
I - anulação parcial de dotações no valor de
Cr$4.872.556.000,OO (quatro bilhões, oitocentos e setenta e dois
milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), na forma
do Anexo VI deste decreto;
H - incorporação do excesso de arrecadação dos recursos
diretamente arrecadados de outras fontes, no valor de
Cr$60.000.000,OO (sessenta milhões de cruzeiros), na forma do
Anexo VH deste decreto;
HI - variação cambial de operação de crédito externa contratada, no montante de Cr$3.909.796.000,OO (três bilhões, novecentos e nove milhões, setecentos e noventa e seis mil cruzeiros), dos quais:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069,.nov.ldez. 1991.
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a) Cr$80.000.000,OO (oitenta milhões de cruzeiros) vinculados à entidade supervisionada, na forma do Anexo VIII; e
b) Cr$3.829.796.000,OÓ (três bilhões, oitocentos e vinte e nove milhões, setecentos e noventa e seis mil cruzeiros) vinculados a órgão da Administração Pública Federal direta.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, págs. 30856/30857.

(166)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr'200.000.000,OO, para reforço de do'
tecões consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.265, de 16 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$200.000.000,OO (duzentos milhões de cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de convênio firmado com órgão
da Administração Pública Federal direta, conforme o Anexo II
deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt, II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pége. 30857/30858.

(167) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Exte·
rioree, crédito suplementar no valor de
Cr$33. 000. 000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 1~, da Lei n~ 8.240, de 7 de outubro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n:' 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério
das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
Cr$33.000.000,00 (trinta e três milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de operação de crédito contratada entre a União e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO

de 30.12.1991, pág. 30858.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.

3940
(168) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Comissão Nacional de Energia
Nuclear, crédito suplementar no valor de
Cr$1.894. 000. 000, 00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Comissão Nacional de Energia Nuclear,
crédito suplementar no valor de Crll1.894.000.000,00 (um bilhão,
oitocentos e noventa e quatro milhões de cruzeiros) para atender à programação constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação de recursos de outras fontes, na forma indicada no Anexo II deste decreto.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30858.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, ncv.Zdez. 1991.
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(169) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Indústrias Nucleares do Brasil
S.A. crédito suplementar no velor de
Cr'250. 000.000,00, para reforço de âoteçeo
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Indústrias Nucleares do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de Cr$250.000.000,OO (duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para atender à programação cons-'
tante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30859.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.â, pt, I1):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(170)

DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Fundação Casa de Ruí Barbosa, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Fundo
de Atividades Espaciais, crédito suplementar no valor de Cr$342. 061.000,00 para reforço de dotações consígnadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas c e d, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Fundação Casa de
Rui Barbosa, do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico e do Fundo de Atividades Espaciais,
crédito suplementar no valor de Cr$342.061.000,00 (trezentos e
quarenta e dois milhões, sessenta e um mil cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de recursos próprios e diversos, na forma dos Anexos H,
IH e IV deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, págs. 30859/30860.
Col. LeísRep. Fed. Braeíl, Brasília, 183(6. t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(171) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria da Administração Federal, crédito especial no valor de
Cr$26.322.000,OO para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1? da Lei n? 8.263, de 16 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria da Admínistração Federal, crédito especial no valor de Cr$26.322.000,OO
(vinte e seis milhões, trezentos e vinte e dois mil cruzeiros) para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 30.12.1991, pág. 30860.

(172) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério do Exército. crédito
suplementar no valor de Cr$928.357.000,OO
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas b, c e d da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069. nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de
Cr$928.357.000,00 (novecentos e vinte e oito milhões, trezentos e
cinqüenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicadano Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações e da
incorporação do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados do Tesouro Nacional, na forma dos Anexos II e
III deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 31183.

(173) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Exército, crédito su-

plementar no valor de Cr$49.845.620.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vígente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.281, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de
Cr$49.845.620.000,00 (quarenta e nove bilhões, oitocentos e quarenta e cinco milhões e seiscentos e vinte mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759·4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este' decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 31184.

(174)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
Cr$4.209.600.000,OO para os fins que especifi-

ca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.291, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
Cr$4.209.600.000,00 (quatro bilhões, duzentos e nove milhões e
seiscentos mil cruzeiros]. para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publiCação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 31184/31185.

(175)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor das Secretarias da Aâmínietreçea
Federal e dos Desportos, crédito suplementar no valor de Cr'28.280.000,OO, para os
fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.296, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991) em favor das Secretarias da Administração Federal e dos Desportos, crédito suplementar no
valor de Cr$28.280.000,00 (vinte e oito milhões, duzentos e oitenta mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pég. 31185.

Col. Leie Hep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z. pt. 11):3759·4069, nov.ldez. 1991.
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(176) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de CrS41.642.000,OO,
para reforço de dotações consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$41.642.000,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e quarenta e dois mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 31185.

(177) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito especial no valor de CrS13. 645. 676.000,00
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando a autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.302, de 20 de
dezembro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.

3948
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito especial no valor de Cr$13.645.676.000,00 (treze bilhões, seiscentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e
setenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de outras fontes - recursos diversos, na forma dos Anexos II ao IV deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 31185.

(178)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor de 0$413.659.520.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~ da Lei n~ 8.284, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de encargos financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito especial no valor de Cr$413.659.520.000,OO (quatrocentos e treCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759·4069. nov.ldez. 1991.
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ze bilhões, seiscentos e cinqüenta e nove milhões e quinhentos e
vinte mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior serão provenientes da emissão de títulos do Tesouro Nacional, com cláusula de inalienabilidade até o vencimento, para venda junto a empresas e sociedades em que a
União detenha a maioria do capital social com direito a voto,
nos termos da alínea c, inciso I, art. 11 da Lei n? 8.074, de 31 de
julho de 1990.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência ~
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO de 31.12.1991,

(179)

pãg. 31186.

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor
de CrU82.559.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas c e d, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Ação Social crédito suplementar no valor de
CrM82.559.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. II):3759·4069. nov./dez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação de recursos diversos e diretamente arrecadados de outras
fontes, na forma dos Anexos II e III a este decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 31187.

(180)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Previdéncia Social, créditos suplementares no valor de
Cr'6.889.164.000,OO para reforço de âoteeoee
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, créditos suplementares no valor de Cr$6.889.164.000,00 (seis bilhões,
oitocentos e oitenta e nove milhões, cento e sessenta e quatro
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 31187/31188.

(181)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO ];)E 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de Cr$3.368.585.000,OO,
para reforço de dateçõee consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6?, inciso I, alíneas b e c, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$3.368.585.000,OO
(três bilhões, trezentos e sessenta e oito milhões, quinhentos oitenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão:
I - do excesso de arrecadação de recursos diversos de outras fontes, no valor de Cr$1.244.944.000,00 (um bilhão, duzentos
e quarenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e quatro mil
cruzeiros) de entidades da Administração Pública Federal indireta, na forma do Anexo 11 deste decreto;
11 - de anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de Cr$2.123.641.000,00 (dois bilhões, cento e vinte e três milhões, seiscentos e quarenta e um mil cruzeiros), na forma do
Anexo 11 desta lei.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 1I):3759-4069. nov.ldez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pága. 31188/31189.

(182) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de Cr$169.903.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.298, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de Cr$169.903.000,00 (cento e
sessenta e nove milhões, novecentos e três mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 21.12.1991, pág. 31190.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(183)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscai da União,
em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor de Cr'l.313.200.000,OO, para fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.285, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175. de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$1.313.200.000,00 (um bilhão,
trezentos e treze milhões e duzentos mil cruzeiros), para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág, 31190.

(184) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito adicional no valor de
Cr$389.189.000,OO, para os fins que es pecitica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, ínciso IV, da Constítuição, e da autorização contida nos arts. I? e 2?, da Lei n? 8.303, de 20 de dezembro de 1991;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.Zdea. 1991.
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor das Fundações Casa
de Rui Barbosa, Biblioteca Nacional e Cultural Palmares e dos
Institutos Brasileiro do Patrimônio Cultural e Brasileiro de Ar·
te e Cultura, crédito suplementar no valor de Cr$376.365.000,00
(trezentos e setenta e seis milhões, trezentos. e sessenta e cinco
mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor das Fundações Casa
de Rui Barbosa e Bibliotecá Nacional, crédito especial no valor
de Cr$12.824.000,00 (doze milhões, oitocentos e vinte e quatro
mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo
H deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são os provenientes de saldos de
exercícios anteriores e do excesso de arrecadação de recursos
diversos, na forma dos Anexos IH a IX deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; l70? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, paga. 1/2 suplemento ao n?
2õ3·A.

(185) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, crédito
suplementar no valor de Cr$471.290.000,OO.
para reforço de dotaç6es consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no' uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autor ização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$471.290.000,00 (quatrocentos e setenta e um
milhões, duzentos e noventa mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 2/3 suplemento ao n?
253-A.

(186)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de C1'S1.284.500.000,00
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2?, da Lei n? 8.300, de 20 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei .n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de Cr$1.263.146.000,00 (um bilhão, duzentos e sessenta e três milhões, cento e quarenta e seis mil cruzeiros) para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069. nov./dez. 1991.
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Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico,
crédito suplementar no valor de Cr$21.354.000,00 (vinte e um milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros) para atender
à programação constante do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são os provenientes de saldos de
exercícios anteriores e de convênios com órgãos federais, na forma do Anexo III deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados, no DO de 31.12.1991, págs. 3/4 suplemento ao
n? 25S-A.

(187)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$3,089.549.000,OO para
reforço de dotações consignadas no vígente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? das Leis n?s 8.328 e 8.330, de 26 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$3.089.549.000,OO (três bilhões, oitenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e nove mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 4/5 suplemento ao n~
253·A.

(188) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
suplementar no valor de Cr$125. 546. 000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n:' 8.304, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$125.546.000,OO (cento e vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil cr-uzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069. nov.Zdea. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 5 suplemento ao n?
253·A.

(189) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Aeronáutica, crédito
especial no valor de CrS3.370.761.000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.334, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 19911, em favor do Ministério da Aeronáutica - Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica,
crédito especial no valor de Cr$3.370.761.000,00 (três bilhões,
trezentos e setenta milhões, setecentos e sessenta e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos diretamente arrecadados de outras fontes e de operações de crédito
internas firmadas junto à Caixa Econômica Federal, na forma
do Anexo II deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759'4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs , 5/6 suplemento ao n?
253·A.

(190) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de CrSS. 640.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.322, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da .Iustiça, crédito suplementar no valor de Cr$8.640.000,OO (oito milhões, seiscentos e quarenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 6 suplemento ao n?
253-A.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z. pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(191)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça e do Se"
nado Federal, crédito suplementar no valor
de CrS212.056.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n:' 8.349, de 27, de dezembro de
1991,
DECRETA
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça e do Senado Federal, crédito suplementar no valor de
Cr$212.056.000,00 (duzentos e doze milhões, cinqüenta e seis mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados do Tesouro Nacionai, indicada no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

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

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 6/7 suplemento ao n"
253-A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(192) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça e da Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no valor de CrSl.353.914.000,OO, para os fins
que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? das Leis n?s 8.299 e 8.306, de 20 de dezembro de 1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça e da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
Cr$1.353.914.000,00 (um bilhão, trezentos e cinqüenta e três milhões, novecentos e quatorze mil cruzeiros L para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no. DO de 31.12.1991, pégs. 7/8 suplemento ao
253-A.

n~

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.

39E\?
(193)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça e do Tribunal
de Contas da União, créditos adicionais no
valor de Cr$592.811.000,OO para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. 1? e 3? da Lei n? 8.278, de 20 de dezembro de 1991,

DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça e do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no
valor de Cr$463.024.000,00 (quatrocentos e sessenta e três milhões e vinte e quatro mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de Cr$129.787.000,00
(cento e vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo III
deste decreto.
Art. 4? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos públicos federais, na
forma do Anexo IV deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.

3963
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991. págs. 8/9 suplemento ao n?
253·A.

(1941

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$2. 458.217. 000, 00.
para reforço da dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.288, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.288, de 20 de dezembro de 1991), em favor do Ministério da
Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$2.458.217.000,00
(dois bilhões, quatrocentos e cinqüenta e oito milhões, duzentos
e dezessete mil cruzeiros I, para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do produto de operação de crédito externa, firmada entre a União e o Banco Pari·
bas.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

o anexo está publicado no DO

de 31.12.1991, pág. 9 suplemento ao n? 253-A.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. I1):3759:4069. nov./dez. 1991.
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(195) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
CrS220. 000.000.000,00, para reforço de dotaçso consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no parágrafo 4? do art. 1? da Lei n? 8.352, de 28 de
dezembro de 1991, combinado com o art. 6?, inciso I, alínea b,
da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social crédito suplementar no valor de Cr$220.000.000.000,OO (duzentos e
vinte bilhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I e detalhada no Anexo II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão de operações de crédito interna
em moeda, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
indicada no Anexo III deste decreto, no montante especificado.

Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs , 9/10 suplemento ao
n? 253·A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov./dez. 1991.

3965
(196)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da
República, crédito suplementar no valor de
CrS2.247.625.000,OO para reforço de âoteçoee
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.333, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de
Cr$2.247.625.000,00 (dois bilhões, duzentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e vinte e cinco mil cruzeiros), para atender à
programação constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 10 suplemento ao n?
253·A.

(197) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito suplementar no valor de
CrS804.304.000,OO para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.326, de 26 de dezembro de
1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.ê, pt. Il):3759·4069. nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Fundação Centro
de Formação do Servidor Público, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e dos Fundos para as
Atividades de Informática, de Amparo à Tecnologia, de Atividades Espaciais e de Atividades para a Amazônia, crédito suplementar no valor de Cr$804.304.000,00 (oitocentos e quatro milhões, trezentos e quatro mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são os provenientes de saldos de exercícios anteriores e de convênio com órgãos federais e não federais, na forma dos Anexos II a VII deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991. págs. 10/12 suplemento ao
n? 253-A.

(198)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fíecel da União,
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de CrS45.888.088.000,OO, para reforço de doteçeo consignada no vigente or-

çamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.321, de 26 de dezembro de
1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$45.888.088.000,OO (quarenta e cinco bilhões, oitocentos e
oitenta e oito milhões e oitenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
103~

Brasilia, 30 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 12 suplemento ao n?
253-A.

(199) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
especial até o limite de CrS200.601.250.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.279, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito especial até o limite de Cr$200.601.250.000,OO
(duzentos bilhões, seiscentos e um milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1I):3759·4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de incentivos fiscais,

na forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 12 suplemento ao n?
253-A.

(200)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
. em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial no valor de Cr$341.852.000,OO,
para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.336, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial no valor de Cr$341.852.000,OO (trezentos
e quarenta e um milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069. nov.Zdez. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pãg. 12/13 suplemento ao
n? 253.A.

1201)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uníeo,
em favor da Justiça Militar e da Justiça do
Trabalho, crédito suplementar no valor de
CrS443.256.000,OO, para os fins que espe-

cifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.343, de 26 de dezembro de
1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça Militar e da
Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de
CrS443.256.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação constante dos Anexos I a V deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento das dotações indicadas nos Anexos VI a X deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da Rspúbl ica.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs , 13/14 suplemento ao
n? 253-A.

1202) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos órgãos, créditos adio
cioneie no valor de CrS567.812.000,OO, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 3? da Lei n? 8.346, de 27 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União [Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 19911, em favor da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Justiça Eleitoral e Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS320.945.000,OO Itrezentos

e vinte milhões, novecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidades da Administração Federal indireta e fundos e anulação parcial de dotações, na forma do
Anexo II e III deste decreto.
Art. 3? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 19911,
em favor do Senado Federal e Ministério da Justiça, crédito especial no valor de Cr$246.867.000,OO Iduzentos e quarenta e seis
milhões, oitocentos e sessenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo IV deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 4? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidades da Administração Federal indireta e fundos, na forma do Anexo V deste decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pags . 14/16 suplemento ao
n? 253-A.

(203)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em Favor da Presidência da República Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito especial no valor de CrS17. 000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991, combinado com a Lei n? 8.314, de 23 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República - Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito especial
até o limite de CrS17.000.000,00 (dezessete milhões de cruzeiros),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária, na forma indicada no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt.. 11):3759-4069, nov.vdez. 1991.

3972
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 16 suplemento ao n':'
253·A.

(204) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito especial no valor de CrSl.820.568.000,OO
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Const.ituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.308, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito especial
no valor de Cr$1.820.568.000,00 (um bilhão, oitocentos e vinte
milhões, quinhentos e sessenta e oito mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de

recursos diversos, na forma do Anexo 11 deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília; 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 16/17 suplemento ao
n? 253-A.

(2051

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
especial até o limite de CrS92.963.000.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e
da autorização contida no art. da Lei n? de de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito especial até o limite de CrS92.963.000.000,00 (noventa e dois bilhões, novecentos e sessenta e três milhões de
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de excesso de arrecadação dos recursos vinculados do Tesouro Nacional, na forma
do anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 17/19 suplemento ao
n? 253-A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(206) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Superior Tribunal de Justiça, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, créditos adicionais no valor de
CrS724.000.000,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.318, de 23 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 19911, em favor do Superior Tribunal
de Justiça e da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor
de CrS694.000.000,00 (seiscentos e noventa e quatro milhões de
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Justiça do Trabalho, crédito especial no valor de CrS30.000.000,00 (trinta milhões
de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo
III deste decreto.
Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do
disposto neste artigo decorrerão da anulação parcial da dotação
indicada no Anexo IV deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 19 suplemento ao n?
253·A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4ü69, nov.ldez. 1991.

3975
(207)

(DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Biblioteca Nacional, crédito
suplementar no valor de CrS255.200.000,OO
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Const.ituição, e da autor-ização contida no art. I?, da Lei n? 8.294, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Biblioteca Nacional, crédito suplementar no valor de CrS255.200.000,00 (duzentos
e cinqüenta e cinco milhões e duzentos mil cruzeiros) para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 20 suplemento ao n:'
253·A

(208)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da Repúbli·
ce, crédito suplementar no valor de
CrSl.651.010.000,OO, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Const.ituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.297, de 20 de dezembro de
1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.zdez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n"
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de CrS1.651.01O.000,00 (um
bilhão, seiscentos e cinqüenta e um milhões, dez mil cruzeiros)
para atender à programação constante no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados de outras fontes, na
forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, púg. 20 suplemento ao n?
253-A.

(209) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniéo, em
favor da Presidência da República - Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito
suplementar no valor de CrS295.QOO.OOO,OO,

para reforço de doteçõee consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991, combinado com a Lei n? 8.292, de 20 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República - Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito supleCol. Leis Rep , Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. IIl:3759-4ü69, nov./dez. 1991.
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mentar no valor de Cr$295.000.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões de cruzeiros I, para atender à programação constante
do Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária, na forma indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 21 suplemento ao
253-A.

n~

(210) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favorda Presidência da República, crédito suplementar no valor de CrSl.245.000.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1?, da Lei n? 8.319, de 23 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$1.245.000.000,00 (um
bilhão, duzentos e quarenta e cinco milhões de cruzeiros), para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da:
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor
de CrS224.320.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros), na forma do Anexo II deste decreto.
11 -- incorporação do excesso de arrecadação de recursos
diretamente arrecadados de outras fontes até o limite de
CrSl.020.680.000,OO (um bilhão, vinte milhões, seiscentos e oitenta mil cruzeiros), na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 21/22 suplemento ao
n? 253·A.

(211) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$657. 135. 000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de CrS657.135.000,00 (seiscentos e cinqüenta e sete milhões, cento e trinta e cinco mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1I):3759·4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 22 suplemento ao n?
253-A.

(212)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de CrS28.511.000,OO
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere O art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea c, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$28.511.000,00 (vinte
e oito milhões, quinhentos e onze mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes da cota-parte de compensações financeiras --'- utilização
de recursos minerais, na forma do Anexo II deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4ü69, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pégs. 22/23 suplemento ao
n? 253-A.

(213) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, créditos
adicionais no valor de CrSl.900.823.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1?, da Lei n? 8.282, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$1.740.823.000,00 (um
bilhão, setecentos e quarenta milhões, oitocentos e vinte e três
mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991) em favor da Presidência da República, crédito especial até o limite de Cr$160.000.000,00 (cento
e sessenta milhões de cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo H deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da incorporação do excesso de
arrecadação de recursos diversos de outras fontes, na forma dos
Anexos IH e IV deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991. pág. 23 suplemento ao n?
253-A.

(214)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Untao, em
favor da Presidência da República, crédito
especial até o limite de CrS2.129.316.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.332, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito especial até O limite de Cr$2.129.316.000,00 (dois
bilhões, cento e vinte e nove milhões, trezentos e dezesseis mil
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias, até o limite de Cr$1.666.981.000,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta e
seis milhões, novecentos e oitenta e um mil cruzeiros), na forma
do Anexo U desta lei.
11 - incorporação de saldos de exercícíos anteriores de entidade da Administração Pública Federal indireta, até o limite
de Cr$462.335.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois milhões,
trezentos e trinta e cinco mil cruzeiros), na forma do Anexo lU
desta lei.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. lI) :3759-4069. nov.l dez. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 24 suplemento ao
253-A.

(215)

n~

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República crédito
especial, até o limite de CrS600. 000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no artigo I?, da Lei ri? 8.338 de 26 de dezembro
de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito especial até o limite de Cr$600.000.000,00 (seiscentos' milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 24/25 suplemento ao
n? 253-A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(216) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre à Presidência da República, em
favor da Secretaria do Desenvolvimento
Regional, crédito suplementar no valor de
Cr$2.627. 823. 000, 00 para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 7?, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de
1991,

DECRETA:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor
da Secretaria do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de Cr$2.627.823.000,00 (dois bilhões, seiscentos e
vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações do
órgão «80.000 - entidades em extinção, dissolução ou privatização - Lei n? 8.029/90» indicadas no Anexo II deste decreto, nos
montantes especificados.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 25/26 suplemento ao
n? 253-A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(217) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniao,
em favor do Fundo de Atividades para a
Amazônia, crédito suplementar no valor de
CrS58. 000. 000,00 para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~ da Lei n? 8.339, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Fundo de Atividades para a Amazônia, crédito suplementar no valor de
CrS58.000.000,00 (cinqüenta e oito milhões de cruzeiros) para
atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de receita de convênio com órgão federal, conforme indicado no Anexo II deste decreto.
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 26 suplemento ao n?
253-A.

1218)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito
especial
no
valor
de
CrS3.349.969.000,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~ da Lei n? 8.331, de 26 de dezembro de
1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de operações oficiais de crédito ~ recursos sob supervisão
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito
especial no valor de Cr$3.349.969.000,00 (três bilhões, trezentos e
quarenta e nove milhões e novecentos e sessenta e nove mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial da dotação
orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante
especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 26/27 suplemento ao
n? 253·A.

(219) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Ministério das Relações Exteriores. em favor da Fundação Alexandre de
Gusmão, crédito suplementar no valor de
Cr$65. 719. 000, 00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no artigo I? da Lei n? 8.325, de 26 de dezembro
de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores,
em favor da Fundação Alexandre de Gusmão, crédito suplementar no valor de Cr$65.719.000,00 (sessenta e cinco milhões e seteCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.â, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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centos e dezenove mil cruzeiros), para atender à programação
indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores da Fundação Alexandre de Gusmão, na
forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 27 suplemento ao n?
253·A.

(220) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$720.397.000,OO para reforço de doteções consignadas no ví·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso IV, da Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$720.397.000,00 (setecentos e vinte milhões, trezentos e noventa e sete mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos de convênios com órgãos federais e de transferências de convênios, na
forma do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Ill:3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreírá
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991. pégs. 27/30 suplemento ao
n? 253·A.

(221)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Libera e torna indisponíveis, para movimentação e empenho, parcelas das dotações constantes do Orçamento da Seguridade Social da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1~ Torna indisponível para movimentação e empenho
parcela de dotações, já liberadas, na forma do Anexo I deste decreto e no montante especificado.

Art. 2? Libera para movimentação e empenho parcelas de
dotações na forma do Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 30/31 suplemento ao
n? 253-A.

CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4ü69, nov.ldez. 1991.
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(222) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça e do Senado
Federal, créditos adicionais no valor de
CrSl.615.296.000,OO,

para

os

fins

que

específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 3? da Lei n? 8.317, de 23 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de CrS150.000.000,OO (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I, deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotação indicada
no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Senado Federal,
crédito suplementar no valor de CrS1.465.296.000,OO (um bilhão,
quatrocentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e noventa e
seis mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo lII, deste decreto.
Art. 4? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo IV, deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pég. 31 suplemento ao n?
253·A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(223) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade SocíaI da União, em favor do Ministério da

Acão Social, o crédito suplementar de
Cr$292.230.000,OO para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da
autorização contida no artigo I?, da Lei n? 8.295, de 20 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Ação Social, o crédito suplementar de CrS292.230.000,OO (duzentos e noventa e dois milhões,
duzentos e trinta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? O atendimento ao disposto no artigo anterior será
à conta da inclusão de saldos de exercícios anteriores, na forma
do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 31/32 suplemento ao
n? 253·A.

(224) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrS3. 311.016. 000, 00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6~, inciso I, alínea b e inciso V, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4ü69, nov./dez. 1991.

3990
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 19911, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$3.311.016.000,00 (três
bilhões, trezentos e onze milhões e dezesseis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103?daRepública.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 32/35 suplemento ao
n? 253·A.

(225)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$238.798.000,00 para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? das Leis n?s 8.280 e 8.310, de 20 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$238.798.000,00 (duzentos
e trinta e oito milhões e s.etecentos e noventa e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I, deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt, Il):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos públicos federais e
da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo lI, deste
decreto, nos montantes especificados.

Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 35/36 suplemento ao
n? 253-A.

(226) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor da Secretaria da Administração
Federal, crédito especial no valor de
CrI30.aOO.OaO,aO para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.305, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria da Administração Federal, crédito especial no valor de Cr$30.000.000,OO
(trinta milhões de cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2. pt. Il):3759·4069. nov.ldez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pégs. 36/37 suplemento ao
n? 253-A.

(227) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Untao,
em favor da Presidência da República,
crédito especial até o limite de
Cr$2.236.498. 000, 00. para reforço de dotações consignadas na vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.316, de 23 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito especial até o limite de Cr$2.236.498.000,00 (dois
bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II desta lei, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 37 suplemento ao n?
253·A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(228) DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em tevor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$8.04Q,S07.000,OO.
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O 'PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d e e, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$8.040.507.000,00 (oito
bilhões, quarenta milhões, quinhentos e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação de recursos próprios e de recursos diversos, de saldos de exercícios anteriores e de transferências da contribuição do salário-educação,
na forma do Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 30 de dezembro de 1991, 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 37/49 suplemento ao
n? 253·A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759·4069, nov.ldez. 1991.
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(229) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura, e Reforma Agrária, crédito especial no valor de
Cr$350.000.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.290, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito especial no valor de Cr$350.000.000,OO (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários a execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial da dotação
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pég. 49 suplemento ao n'?
253·A.

(230) DECRETO DE 311JE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uni40,
em favor do 'Ministério da Economia, Fezenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de CrS12.400.000.000,QO, para refor-

ço de áoteçeo consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no vdior
de Cr$12.400.000.000,OO (doze bilhões e quatrocentos milhões de
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 49 suplemento ao
253-A.

n~

(231) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educaçilo, crédito
suplementar no valor de Cr$23.300,fXXJ.(XX),OO
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.266, de 16 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da educação, crédito suplementar no valor de Cr$23.300.000.000,OO (vinte e três bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.z, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos termos do
art. 2? da Lei n? 8.266, de 16 de dezembro de 1991, e nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991, 17m da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 49/50 suplemento ao
n? 253·A.

(232) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr$18. 003.291. 000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
Cr$18.003.291.000,OO (dezoito bilhões, três milhões, duzentos e
noventa e um mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão de excesso de arrecadação das
receitas diretamente arrecadadas, conforme indicada no Anexo
II deste decreto, no montante especificado.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 50/51 suplemento ao
n? 253-A.

(233) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$147. 735.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autori·
zação contida no art. 1? da Lei n? 8.307, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$147.735.000,00 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e
trinta 'e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários a execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
recursos diversos, conforme o Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.z, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art.

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
103~

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 51 suplemento ao n?
253-A.

(234) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valar de Cr$573.116.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~ da Lei n? 8.283, de 20 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$573.116.000,OO (quinhentos e setenta e três milhões, cento e
dezesseis mil cruzeiros), para atender à programação indicada
no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários a execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de convênios firmados entre a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e entidades públicas e privadas nacionais e organismo internacional, conforme
O Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.â, pt. Il):3759-4069, nov.Jdez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 51/52 suplemento ao
n? 253-A

(235)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$20.667.648.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida no art. 6? , inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de
31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$20.667.648.000,00 (vinte bilhões,
seiscentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dota'
ções indicadas no Anexo 11 deste decreto, no montante especifícado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 51152 suplemento ao
n? 253·A.

(236) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$620.594.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vi-

gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando a autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.312, de 20 de
dezembro de 1991,
DECRETA;
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$620.594.000,00
(seiscentos e vinte milhões, quinhentos e noventa e quatro mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes da cota-parte de compensações financeiras - utilização
de recursos hídricos - tratado de Itaipu.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Marcílio Marques Moreira

o

anexo está publicado no DO de 31.12.1991, pág. 52 suplemento ao n?

253-A.

(237) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de Cr$6.180.824.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alineas b e d, da Lei n~ 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$6.180.824.000,OO (seis bilhões, cento e oitenta milhões e oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de:
I - anulação parcial de dotações, no
valor de
Cr$3.615.928.000,OO (três bilhões, seiscentos e quinze milhões e
novecentos e vinte e oito mil cruzeiros), conforme indicado no
Anexo 11 deste decreto; e
11 -- incorporação do excesso de arrecadação dos recursos
diretamente arrecadados de outras fontes, no valor de
Cr$2.564.896.000,OO (dois bilhões, quinhentos e sessenta e quatro
milhões e oitocentos e noventa e seis mil cruzeiros), conforme
indicado no Anexo 111 deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pég. 53 suplemento ao n'?
253·A.

(238) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de Cr$51.550.000,OO,
para reforço de dotações consignadas no vi.
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6? inciso V, parágrafo único, da Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de Cr$51.550.000,OO (cinqüenta e um milhões, quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto éntra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 53/54 suplemento ao
n? 253-A.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.z, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(239) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. crédito suplementar no valar de Cr$380.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de
31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$380.000.000,OO (trezentos e oitenta milhões de cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial- da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; nO? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados naDO de 31.12.1991, pág. 54 suplemento ao n? 253·

A.

(240) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de
Cr$57.335.263.000,OO para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando a autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.268, de 16 de
dezembro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasflia, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.

4004
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$57.335.263.000,00
(cinqüenta e sete bilhões, trezentos e trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR

Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 54 suplemento ao n?
253·A.

(241) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor dos órgãos que especifica, crédito Suplementar no valor de Cr$509.521.985.000,()()
para reforço das dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 2?, inciso I, da Lei n? 8.311, de 20 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$509.521.985.000,00 (quinhenCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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tos e nove bilhões, quinhentos e vinte e um milhões e novecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros), para atender despesas com
pessoal e encargos sociais, conforme indicado no Anexo I e COrrespondente detalhamento do Fundo de Previdência e Assistência Social indicado nos Anexos IH e IV, deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
Anexo I do artigo anterior decorrerão de anulação parcial das
dotações indicadas no Anexo H deste decreto, nos montantes
especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 55/71 suplemento ao
n? 253·A.

(242) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de Cr$373.900.000,OO,
para reforço das dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
(Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério
da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$373.900.000,OO
(trezentos e setenta e três milhões e novecentos mil cruzeiros),
para atender despesas com o serviço da dívida, conforme indicado no Anexo I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.ã, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 31.18.1991. págs. 71/72 suplemento ao
n? 235·A.

(243) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor dos órgãos que especifica, crédito suplementar no valor de Cr$4.909.093.000,OO,
para reforço das dotações coneignedee no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2?, inciso 11, da Lei n? 8.311, de 20
de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de diversos orgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$4.909.081.093.000,00 (quatro
trilhões, novecentos e nove bilhões, oitenta e um milhões e noventa e três mil cruzeiros), para atender despesas com o serviço
da dívida, conforme indicado nos Anexos I e 11 deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão:
I - do excesso de arrecadação da remuneração de
disponibilidade do Tesouro Nacional, no valor de
Cr$4.350.354.800.000,00 (quatro trilhões, trezentos e cinqüenta
bilhões, trezentos e cinqüenta e quatro milhões e oitocentos mil
cruzeiros); e
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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11 - de cancelamento parcial de dotações no valor de
Cr$558.726.293.000,OO (quinhentos e cinqüenta e oito bilhões, setecentos e vinte e seis milhões e duzentos e noventa e três mil
cruzeiros), conforme indicado no Anexo lU deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publiçação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 72/74 suplemento ao
n? 253·A.

(244)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor dos órgãos que especifica, crédito SU~
plementar no valor de Cr'140.348.803.000,OO
para reforço das dotações consignadas no
vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos la União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de CrSI40.348.803.000,OO (cento e
quarenta bilhões, trezentos e quarenta e oito milhões e oitocentos e três mil cruzeiros), para atender despesas com pessoal e
encargos sociais, conforme indicado no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. II):3759·4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Ficam liberadas, para movimentação e empenho,
parcelas das dotações dos subprojetos e das subatividades constantes do Anexo IH deste decreto, que estavam indisponíveis
nos termos do art. 1~ do Decreto n? 21, de 1~ de fevereiro de
1991. .
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 74/84 suplemetto ao
n,?

253.A.

(245) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$200.000.000.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente crçarnen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea c da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de encargos previdenciários da União - recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$200.000.000.000,00 (duzentos bilhões de
cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt, II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação da receita do Tesouro Nacional oriunda da contribuição
para o Plano de Seguridade Social do Servidor.'
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira

o

anexo está publicado no DO de 31.12.1991, págs. 84/85 suplemento ao n?

253.A.

(246) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da

União,

Em favor dos órgãos que especifica,

crédito

suplementar

no

valor

de

Cr$574.496.4Í1.000,OO, para reforço Clas do-

tações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 3?, incisos I, lI, 111 e IV, da Lei n? 8.311,
de 20 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. 1?" Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$574.496.411.000,OO (quinhentos e setenta e quatro bilhões, quatrocentos e noventa e seis milhões e quatrocentos e onze mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I e correspondente detalhamento
do Fundo de Previdência e Assistência Social indicado no Anexo lI, ambos deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação das fontes abaixo relacionadas, na forma do Anexo II deste decreto, nos montantes
especificados:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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I - conventos com órgãos federais no valor de
Cr$15.539.770.000,OO (quinze bilhões, quinhentos e trinta e nove
milhões e setecentos e setenta mil cruzeiros);
11 - saldos de exercicios anteriores no valor de
Cr$133.544.123.000,OO (cento e trinta e três bilhões, quinhentos e
quarenta e quatro milhões e cento e vinte e três mil cruzeiros);
111 - excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados no valor de Cr$214.833.81O.000,OO (duzentos e quatorze
bilhões, oitocentos e trinta e três milhões e oitocentos e dez mil
cruzeiros); e
IV - operações de crédito entre a União e o Banco Paribas, a Societé N ationale Industrielle Aerospatiele, o Llovds
Bank, a Fiat Avio S.P.A .• a Microtécnica S.P.A., o Banco do
Brasil S.A. o Grand Cayman (BWI) Branch, a Agusta S.P.A., o
Midland Bank PLC e a Caixa Econômica Federal no valor de
Cr$210.578.708.000.00 (duzentos e de?'. bilhões, quinhentos e setenta e oito milhões e setecentos e oito mil cruzeiros).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no
ao n? 253.A.

no

de 31.12.1991, págs. 85/108 suplemento

(247) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$1.200.000.000,OO, para reforço de
doteçõee consignadas no vigente orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.329, de 26 de dezembro de
1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$1.200.000.000,OO (um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da anulação parcial da dotação
indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991. pág. 108 suplemento do n'?
253.A.

(248) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Libera e torna indisponíveis para movimentação e empenho, parcelas das dotações
constantes do Orçamento de Seguridade Social da União.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Torna indisponível para movimentação e empenho
parcela de dotações, já liberadas, na forma do Anexo I deste decreto e no montante especificado.
Art. 2? Libera para movimentação e empenho parcelas de
dotações na forma do Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. II):3759·4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 108 suplemento ao n~
253-A.

(249) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Altera a reabertura do crédito especial
de que trata o Decreto de 19 de abril de
1991, em favor do Ministério da Ação Social, no valor de Cr$4.282.485.000,OO, para o
fim que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.365, de 28 de dezembro
de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica alterada a reabertura do crédito especial de
que trata o Decreto de 19 de abril de 1991, em favor do Ministério da Ação Social, no valor de Cr$4.282.485.000,00 (quatro bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta
e cinco mil cruzeiros), na forma do Anexo I deste .decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do remanejamento de dotação orçamentária, indicada no Anexo II deste decreto, proveniente da
reabertura do crédito especial de que trata o Decreto de 19 de
abril de 1991.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 108/110 suplemento
ao n? 253-A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt, 111:3759-4069, nov./dez. 1991.
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(250) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União crédítosuplementarno valorde Cr$18. 712.5S6.(XX),lXJ.

para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~ da Lei n~ 8.363, de 28 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de operações oficiais
de crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$18.712.586.000,OO (dezoito bilhões, setecentos e doze milhões
e quinhentos e oitenta e seis mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo 11 deste decreto.
Art.
cação.
103~

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 31 de dezembro de 1991;
da República.

170~

da Independência e

FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 110 suplemento ao n?
253-A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069. nov./dez. 1991.
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(251) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$1.229.627.000,OO, para reforço de

dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.376, de 30 de dezembro de
1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$1.229.627.000,00 (um bilhão, duzentos e vinte nove milhões,
seiscentos e vinte e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes da incorporação de saldos de
exercícios anteriores, na forma do Anexo II deste decreto, no
montante especificado.

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

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 110 suplemento ao n?
253·A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6.

e.z,

pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(252) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no
valor de
Cr$20.000.000,OO, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1~ da Lei n? 8.301, de 20 de dezembro de
1991,

DECRETA:

Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$20.000.000,00 (vinte
milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação dos recursos de convênio, na forma do Anexo II deste decreto, nos termos do art.
2~ da Lei n~ 8.301, de 20 de dezembro de 1991, nos montantes
especificados.

Art.

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

103~

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados. no DO de 31.12.1991. págs. 110/111 suplemento
ao n? 253-A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(253) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$253.S05.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.341, de 26 de dezembro de
1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$253.805.000,OO (duzentos e cinqüenta e três milhões, oitocentos e cinco mil cruzeiros),
para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior ·decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos termos do
art. 2? da Lei n? 8.341, de 26 de dezembro de 1991, nosmontantes especificados.

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

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág , 111 suplemento ao n?
253·A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069. nov./dez. 1991.

4017
(254) . DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor deCr$1.575.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.355, de 28 de dezembro de
1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991). em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$1.575.000,OO (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto nos termos do
art. 2? da Lei n? 8.355, de 28 de dezembro de 1991, nos montantes especificados.

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

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág, 112 suplemento ao n?
253-A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.ã, pt. II):3759·4069, nov./dez. 1991.
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(255) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em lavordo Ministério da Educação, crédito especial no valor de CrS2.007.487.000,OO. para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.337, de 26 de dezembro de
1991,

DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$2.007 .487.000,00 (dois bilhões, sete milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior indicadas no Anexo II deste decreto, nos termos
do art. 2?, da Lei n? 8.337, de 26 de dezembro de 1991, nos montantes especificados.
Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 112/113 suplemento
ao n? 253-A.

Col. Leis Rep: Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. 11):3759-4069, nov.Zdee. 1991.

40111

(256) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ação Social,
crédito especial até o limite de
Cr$336.018.000,OO, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.345, de 27 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Ação
Social, crédito especial no valor de CrS336.0l8.000,00 (trezentos
e trinta e seis milhões e dezoito mil cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação de dotação orçamentária
indicada no Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pag. 113 suplemento ao n?
253-A.

(257) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Socíal da União crédito especial no valor de
Cr$26.900.000.000,OO, para os fins que
específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.262, de 16 de dezembro de
1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:

Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Plane-'
jamento e de operações oficiais de crédito - recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
crédito especial no valor de Cr$26.900.000.000,00 (vinte e seis bilhões e novecentos milhões de cruzeiros), a seguir discriminado:
I - Cr$l8.400.000.000,00 (dezoito bilhões e quatrocentos
milhões de cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto;
II - Cr$8.500.000.000,00 (oito bilhões e quinhentos milhões
de cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo
II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes das receitas do Tesouro Nacionai, nos termos do art. 43, § I?, incisos II e IV, da Lei n? 4.320,
de 17 de março de 1964, sendo Cr$18.400.000.000,OO (dezoito bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros) correspondentes à incorporação de recursos de operações de crédito externas e
Cr$8.500.000.000,00 (oito bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) de retornos dos financiamentos concedidos.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 1991, paga. 113/114 suplemento ao n?
253-A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.

4021
(258) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar
no valor de Cr$2.585.655.000,OO. para

reter-

ço de dotaçdes consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea d, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n? 8.175
de 31 de janeiro de 1991), em favor da Câmara dos Deputados e
do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de
Cr$2.585.655.000,OO (dois bilhões, quinhentos e oitenta e cinco
milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados do Tesouro Nacional e dos recursos de outras fontes, na forma do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Fica revogado o Decreto de 27 de dezembro de
1991, que «Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos
órgãos, crédito suplementar no valor de Cr$2.630.620.000,OO
(dois bilhões, seiscentos e trinta milhões, seiscentos e vinte mil
cruzeiros), para reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos» .
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 114/115 suplemento
ao n? 253-A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 1I):3759·4069. nov./dez. 1991.
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(259) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre 80 Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Previdência So·
cial, crédito suplementar no valor de
Cr$41. 765.575. 000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de Cr$41. 765.575.000,00 (quarenta e um
bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões, e quinhentos e
setenta e cinco mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 1991, págs. 115/116 suplemento ao n?
253-A.

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.z, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(260)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União crédito
suplementar no valor de Cr$2.426.817.000,OO
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alíneas b e c, da Lei n? 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991). em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e de entidades em extinção, dissolução ou privatização - Lei n? 8.029/90, crédito suplementar
no valor de Cr$2.061.398.000,00 (dois bilhões, sessenta e um milhões e trezentos e noventa e oito mil cruzeiros) para atender à
programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de entidades em extinção, dissolução ou privatização - Lei n~
8.029/90, crédito suplementar no valor de Cr$365.419.000,OO (trezentos e sessenta e cinco milhões e quatrocentos e dezenove mil
cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo H
deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes de:
I - anulação parcial de dotações, no valor de
Cr$1.486.209.000,00 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e seis milhões e duzentos e nove mil cruzeiros). na forma do Anexo HI
deste decreto; e
IH - incorporação do excesso de arrecadação de outras
fontes - recursos diversos, no montante de Cr$940.608.000,OO
(novecentos e quarenta milhões e seiscentos e oito mil cruzeiros), na forma do Anexo IV deste decreto.
Art. 4? Fica revogado o Decreto de 27 de dezembro de
1991, que «Abre aos Orçamentos da União crédito suplementar
no valor de Cr$2.852.211.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento»,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 116/117 suplemento
de n? 253·A.

(261) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre 80 Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valar

de

Cr$1.086.498.000,OO,

para

reforço

de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.377, de 30 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991). em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$1.086,498.000,OO (um bilhão, oitenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e oito mil cruzeiros). para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de convênio firmado com entidade pública federal e da incorporação de saldos de exercícios
anteriores, na forma dos Anexos H, III e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 117, suplemento ao n?
253-A.

(262) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, créditos adicionais no valor
de Cr$915. 608. 000, 00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1? da Lei n? 8.380, de 30 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$550.608.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões, seiscentos e
oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito especial no valor de Cr$365.000.000,00 (trezentos e sessenta e cinco
milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo H deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores de entidades da Administração Pública Federal indireta, na forma dos Anexos IH e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069. nov./dez. 1991.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 1171118, suplemento

ao n? 253-A.

(263) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, créditos adicionais no valor de
Cr$17.653.374.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, <ia Constituição, e da autorização contida na Lei n? 8.370, de 30 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, créditos adicionais no valor de Cr$17.653.374.000,OO (dezessete bilhões, seiscentos e cinqüenta e três milhões, trezentos e setenta
e quatro mil cruzeiros), para atendimento de despesas a seguir
discriminadas:
§ I? Crédito Suplementar no valor de Cr$2.557.973.000,OO
(dois bilhões, quinhentos e cinqüenta e sete milhões, novecentos
e setenta e três mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I e n deste decreto;

§ 2? Crédito Especial no valor de Cr$15.095.401.000,OO
quinze bilhões, noventa e cinco milhões, quatrocentos e um mil
cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo In
deste decreto.
Col.Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art.

2~

Os recursos necessários à execução do disposto no

§ I? do art. I? deste decreto decorrerão de:

Saldos de exercícios anteriores e excesso de arrecadação de recursos' direta2.444.606.000,00
mente arrecadados, conforme Anexo IV
Remanejamento de dotações orçamentárias, conforme Anexo V
113.367.000,00
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto no
§ 2? do art. I? deste decreto decorrerão de:
Saldos de exercícios anteriores e excesso de arrecadação de recursos direta1.086.651.000,00
mente arrecadados, conforme Anexo VI
Remanejamento de dotações orçamentárias conforme Anexo VII
8.000.000,00
Transferência de outros recursos do
Tesouro Nacional, conforme Anexo
14.000.750.000,00
VIU
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publícação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991. págs. 118/120, suplemento
ao n? 253·A.

(264) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de Cr$4A46.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Senado Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$4.446.000,00 (quatro milhões,
quatrocentos e quarenta e seis mil cruzeiros). para atender à
programação indicada no Anexo 1 deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 120/121, suplemento
ao n:' 253-A.

(265)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de
Cr$2.263.125.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$2.263.125.000,00 (dois
bilhões, duzentos e sessenta e três milhões, cento e vinte e cinco
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt, 11):3759-4069, nove/dez. 1991.
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Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão do cancelamento de dotações indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 121/122 suplemento
ao n? 253·A.

(266) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de
Cr$16.465.000,OO, para os fins que eepeciiica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1? da Lei n? 8.356, de 28 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$16.465.000,00 (dezesseis milhões e quatrocentos e sessenta
e cinco mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I dste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do convênio celebrado entre órgãos da Administração Pública Federal indireta, na forma do
Anexo II deste decreto, no montante especificado.
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 122 suplemento ao n?
253-A.

(267) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
crédito suplementar no
valor de
Cr$2. 757.125.000,00, para os fins que especifi·

ca.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1? da Lei n? 8.368, de 30 de dezembro de
1991,
DECRETA:

Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de entidades em extinção, dissolução ou privatização - Lei n? 8.029/90, crédito suplementar no valor de Cr$2.757.125.000,OO (dois bilhões, setecentos
e cinqüenta e sete milhões e cento e vinte e cinco mil cruzeiros),
para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados de outras fontes,
na forma do Anexo II deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 122 suplemento ao n?
253-A.

(268) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da Uniâo, em favor da Presidência da Repúblíca e do Ministério da Inire-Estrnture, créditos adicionais no valor de Cr$124.437.490.000,OO, para
os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.384, de 30 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Ficam abertos aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República e do Ministério da Infra-Estrutura, créditos suplementares no valor de Cr$104.166.300.000,00 (cento e quatro bilhões,
cento e sessenta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros) para

atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos da União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em
favor da Presidéncia da República e do Ministério da InfraEstrutura, créditos especiais até o limite de Cr$20.271.190.000,00
(vinte bilhões, duzentos e setenta e um milhões, cento e noventa
mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo

II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são provenientes de:
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759·4069, nov./dez. 1991.
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I - Anulação parcial das dotações indicadas no Anexo III
deste decreto, no valor de Cr$15.516.423.000,OO (quinze bilhões,
quinhentos e dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e três mil
cruzeiros);
II - Incorporação, na forma dos Anexos IV a XXII deste
decreto, de:
a) excesso de arrecadação de recursos vinculados ao Tesouro Nacional, no valor de Cr$11.226.353.000,OO (onze bilhões, duzentos e vinte e seis milhões, trezentos e cinqüenta e três mil
cruzeiros);
b) excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados de outras fontes, no valor de Cr$83.430.524.000,OO (oitenta
e três bilhões, quatrocentos e trinta milhões, quinhentos e vinte
e quatro mil cruzeiros);
c) operações de crédito internas firmadas entre a União e o
Banco N acionai de Desenvolvimento Econômico e Social, no valor de Cr$9.050.000.000,OO (nove bilhões e cinqüenta milhões de
cruzeiros) ;
dI operações de crédito externas firmadas entre a União e
Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, no
valor de Cr$4.137.440.000,OO (quatro bilhões, cento e trinta e sete
milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros);
e) recursos de convênios, no valor de Cr$765.370.000,OO (setecentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e setenta mil cruzeiros);
f) saldos de exerci CIOS anteriores, no valor de
Cr$311.380.000,OO (trezentos e onze milhões, trezentos e oitenta
mil cruzeiros).
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 122/128, suplemento
ao n? 253-A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(269) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de diversos órgãos, créditos adio
cioneie no valor de Cr$41. 770.622.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.360, de 28 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991) em favor da Justiça Federal,
Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Câmara dos Deputados,
Senado Federal e Ministérios Público da União, da Aeronáutica e do Exército, crédito suplementar no valor de
Cr$41.716.829.000,00 (quarenta e um bilhões, setecentos e dezesseis milhões, oitocentos e vinte e nove mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I, deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de Cr$53.793.000,00 (cinqüenta e
três milhões, setecentos e noventa e três mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo II, deste decreto.
Art. 3~ Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores, excesso de arrecadação, convênios, anulação parcial de dotações, saldo de veto, emenda ou rejeição constante do § 8? do art. 166 da Constituição, na forma dos Anexos
III e IV, deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 129/133, suplemento
ao n? 253-A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.â, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(270) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de
CrS35.457.427. 000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando a autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.309, de 20 de
dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de CrS35.457 .427.000,00
(trinta e cinco bilhões, quatrocentos e cinqüenta e sete milhões,
quatrocentos e vinte e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada nos Anexos I e II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos provenientes das fontes abaixo relacionadas, na forma dos Anexos
III, IV, V, VI e VII deste decreto, nos montantes especificados:
a) excesso de arrecadação dos recursos vinculados do Tesouro Nacional, no valor de Cr$9.583.207.000,00 (nove bilhões,
quinhentos e oitenta e três milhões, duzentos e sete mil cruzeiros);
b) excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados de outras fontes, no valor de CrS2.733.367.000,00 (dois bilhões, setecentos e trinta e três milhões, trezentos e sessenta e
sete mil cruzeiros);
c) saldos de exercícios anteriores de entidades da Administração Federal indireta e fundos no valor de
CrS23.140.853.000,00 (vinte e três bilhões, cento e quarenta milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil cruzeiros).
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4ü69, nov.ldez. 1991.
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Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 133/134 suplemento
de n? 253-A.

(271) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Libera e torna indisponíveis para movimentação e empenho, parcelas das dotações
constantes do Orçamento da Seguridade Social da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Torna indisponível para movimentação e empenho
parcela de dotações, já liberadas, na forma do Anexo I deste decreto e no montante especificado.

Art. 2? Libera para movimentação e empenho parcelas de
dotações na forma do Anexo II deste decreto e no montante especificado.
Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; l70? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 135, suplemento ao n?
253-A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil; Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(272)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito especial no valor de Cr$5.600.()()().OOO,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando a autorização contida no art. I? da Lei n? 8.381, de 30 de
dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito especial no valor de Cr$5.600.000.000,OO (cinco bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 135/136, suplemento
ao n? 253-A.

(273)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos
- entidades supervisionadas, crédito suplementar no valor de Cr$75.847.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759·4069, nov./dez. 1991.
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o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida na Lei n? 8.354, de 28 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - entidades supervisionadas, crédito suplementar no valor de Cr$75.847.000,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias nos montantes especificados no Anexo 11 deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991. pág. 136, suplemento ao n?
253·A.

(274) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União creâito suplementar no valor de Cr$1.434.401.tXXJ.OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.347, de 27 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de entidades em extinção, dissolução ou privatização - Lei n? 8.029/90, crédito suplementar no valor de Cr$1.149.543.000,00 (um bilhão, cento e quaCol. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 183(6, t.â, pt. Il):3759-4069. nov./dez. 1991.
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renta e nove milhões e quinhentos e quarenta e três mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e de entidades em extinção, dissolução ou privatização - Lei n? 8.029/90, crédito suplementar no valor de
Cr$284.858.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões e oitocentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3':' Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, na forma dos Anexos III e IV deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 136/137. suplemento
ao n? 253-A.

(275) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Fundo Especial da Secretaria
de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor de Cr$17.438.000,OO, para
reforço de dotações ,consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida na Lei n? 8.362, de 28 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Fundo Especial da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no vaCal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov.ldez. 1991.

4039
lor de Cr$17.438.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta
e oito mil cruzeiros). para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporação de saldos de
exercícios anteriores, na forma indicada no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág.137, suplemento ao n'?
253·A.

(276) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Educação. créâíto especial no valor de CrS100. QOO. 000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.320, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no

Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação dos recursos de convênios, na forma do Anexo II deste decreto, nos termos do art.
2~ da Lei n? 8.320, de 26 de dezembro de 1991, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069,nov.ldez. 1991.
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Art.

3~

Este decreto entra em vigor na data de sua publí-

cação.
103~

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170~ da Independência e
da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira

Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 1371138, suplemento
ao n? 253·A.

(277) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério da Educação. crédito especial no valor de Cr$61.659.000,OO, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorízação contida no art. 1~ da Lei n? 8.342, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$61.659.000,OO (sessenta e
um milhões. seiscentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros), para
atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos de convênio, na forma do Anexo 11 deste decreto, nos termos do art.
2? da Lei n? 8.342, de 26 de dezembro de 1991, nos montantes
especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 138, suplemento ao n?
253·A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.2, pt. Il):3759-4069. nov.ldez. 1991.
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(278)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar
no valor de Cr$21. 153. 000, 00, para reforço
de dotação consignada no "vigente Orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.327, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de Cr$21.153.000,00 (vinte e um milhões e cento e cinqüenta e
três mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados - outras fontes,
na forma do Anexo II deste decreto, no montante especificado.

Art. 3?
cação.

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
i03? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 138, suplmento ao n?
253·A.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(279) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor do Ministério da Infra-Estrutu-

ra, créditos adicionais no
Cr$73.414. 749. 000,00, para os

valor
fins

de
que

especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando a autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.382, de 30 de
dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito suplementar no valor de Cr$29.327.929.000,00
(vinte e nove bilhões, trezentos e vinte e sete milhões, novecentos e vinte e nove mil cruzeiros), para atender à programação
constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da InfraEstrutura, crédito especial no valor de Cr$44.086.820.000,00
(quarenta e quatro bilhões, oitenta e seis milhões, oitocentos e
vinte mil cruzeiros), para atender à programação constante do
Anexo U deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas na forma dos Anexos UI e IV deste decreto, nos
montantes especificados.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, paga. 139/141, suplemento
ao n? 253·A.
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759·4069, nov./dez. 1991.
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(280) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - entidades supervisionadas, crédito especial no valor de Cr'85.163.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida na Lei n? 8.385, de 30 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria de Assuntos
Estratégicos,
crédito
especial
no
valor
de
Cr$85.163.000,00 (oitenta e cinco milhões, cento e sessenta e três
mil cruzeiros), para atender à programação constante no Anexo
I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações orçamentárias nos montantes especificados no Anexo II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991. pâg. 141 suplemento ao n?

253.A.

(281)DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor de diversos órgãos, créditos adicionais
até olimite de CrU9.648.880.000,OO, para os
fins que eeoecítíce.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto nos arts. 1? e 3? da Lei n? 8.358, de 28 de dezembro de 1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 18316, t.2, pt. 11):3759·4069, nov.ldez. 1991.
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DECRETA:
Art. 1~ Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$43.245.252.000,00 (quarenta e
três bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões e duzentos e
cinqüenta e dois mil cruzeiros), para atender às programações
constantes do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes de:
I - anulação parcial de dotações, no valor de
Cr$270495.708.000,00 (vinte e sete bilhões, quatrocentos e noventa e cinco milhões e setecentos e oito mil cruzeiros), na forma
do Anexo II deste decreto;
II - incorporação do excesso de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados do Tesouro Nacional, no valor de
Cr$1.290.000.000,00 (um bilhão e duzentos e noventa milhões de
cruzeiros), na forma do Anexo III deste decreto;
III - incorporação do excesso de arrecadação dos recursos
diretamente arrecadados de outras fontes, no montante de
Cr$5.9970404.000,00 (cinco bilhões, novecentos e noventa e sete
milhões e quatrocentos e quatro mil cruzeiros), na forma do
Anexo IV deste decreto;
IV - incorporação do excesso de arrecadação de outras
fontes - recursos diversos, no valor de Cr$2.353.283.000,00
(dois bilhões, trezentos e cinqüenta e três milhões e duzentos e
oitenta e três mil cruzeiros), na forma do Anexo V deste decreto;

V - incorporação de saldos de exercícios anteriores de
entidade da Administração Pública Federal indireta, no total de
Cr$4.I07.698.000,00 (quatro bilhões, cento e sete milhões e seiscentos e noventa e oito mil cruzeiros), na forma do Anexo VI
deste decreto; e
VI - convênios firmados com órgãos e entidades federais
e não federais, no valor de Cr$2.001.159.000,00 (dois bilhões, um
milhão e cento e cinqüenta e nove mil cruzeiros), na forma do
Anexo VII deste decreto.
Art. 3~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos, crédito especial até o limite de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Cr$6.403.628.000,OO (seis bilhões, quatrocentos e três milhões e
seiscentos e oito mil cruzeiros). para atender às programações
constantes do Anexo VIII deste decreto.
Art. 4? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de:
I - anulação parcial de dotações, no valor de
Cr$5.600.187.000,OO (cinco bilhões, seiscentos milhões e cento e
oitenta e sete mil cruzeiros), na forma do Anexo IX deste decreto;

II - incorporação de recursos provenientes de operação
de crédito externa firmada entre a União e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de Cr$347.900.000,OO
(trezentos e quarenta e sete milhões e novecentos mil cruzeiros),
na forma do Anexo X deste decreto; e
III - incorporação de saldos de exercícios anteriores de
entidades da Administração Pública Federal indireta, no total
de Cr$455.541.000,OO (quatrocentos e cinqüenta e cinco milhões e
quinhentos e quarenta e um mil cruzeiros), na forma do Anexo
XI deste decreto.
Art. 5? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991;, 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs . 142/147.

(282)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Unieo,
em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$2.688.405.000,OO,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.366, de 28 de dezembro de
1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759·4069. nov./dez. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$2.688.405.000,OO (dois bilhões, seiscentos e oitenta e oito milhões e quatrocentos e cinco
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos termos do
art. 2? da Lei n? 8.366, de 28 de dezembro de 1991, nos montantes especificados.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 147, suplemento ao n?
253-A.

(283) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. crédito suplementar no valor de Gr$l.571.753.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$1.571. 753.000,00 (um bilhão, quinhentos e setenta e um miCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov.Zdez. 1991.
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lhões, setecentos e cinqüenta e três mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103~ da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 147/148 suplemento
ao n? 253-A.

(284)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito adicional no valor de Cr$2.709.335.000,00
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos artigos I? e 2~ da Lei n? 8.375, de 30 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n~
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de Cr$2.257.944.000,00 (dois bilhões, duzentos e cinqüenta e sete milhões, novecentos e quarenta e quatro mil Cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 2~ Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, crédito especial
no valor de Cr$451.391.000,00 (quatrocentos e cinqüenta e um
CoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.â, pt. II):3759-4069, nov./dez. 1991.
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milhões, trezentos e noventa e um mil cruzeiros) para atender à
programação constante do Anexo II deste decreto.
Art. 3? Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores são os provenientes de saldos de
exercícios anteriores, na forma dos Anexos III e IV deste decreto.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pégs. 148/149 suplemento
ao n? 253·A.

(285)

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República, crédito
suplementar no valor de Cr$99.150.000,OO,
para reforço de doteçeo consignada no vi·
gente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 6?, inciso I, alínea b, da Lei n? 8.175, de 31
de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$99.150.000,00 (noventa e nove milhões, cento
e cinqüenta mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 149 suplemento ao n?
253-A.

(286) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, crédito especial no valor de Cr$35. 0tXJ.(}(X). 000,00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.357, de 28 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor de encargos financeiros a União - recursos sob supervisão
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito
especial no valor de Cr$35.000.000.000,OO (trinta e cinco bilhões
de cruzeiros), para atender à programação constante no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior, decorrerão da anulação parcial da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sual publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991. pág , 149 suplemento ao
253·A.

n~

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6. t.z, pt. 11):3759-4069. nov./dez. 1991.

4050

(287) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
créditos adicionais no montante de
Cr$21O.000.000.000.00, para os fins que
especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.371, de 30 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União em favor de encargos financeiros da União - recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, créditos adicionais no montante de Cr$210.000.000.000,OO (duzentos e
dez bilhões de cruzeiros), assim discriminados:
I - crédito especial no valor de Cr$80.729.900.000,00 (oitenta bilhões, setecentos e vinte e nove milhões e novecentos
mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo I
deste decreto; e
II - crédito suplementar no valor de Cr$129.270.100.000,OO
(cento e vinte e nove bilhões, duzentos e setenta milhões e cem
mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo
II deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da emissão de títulos do Tesouro Nacional, até o limite nele especificado, conforme o disposto no
art. 2? da Lei n? 8.371, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreíra
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 150 suplemento ao n~
21m-A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4ü69, nov./dez. 1991.
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(288) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito
suplementar no valor de Cr'731.969.000,OO
para

08

fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.324, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de Cr$226.569.000,OO (duzentos e vinte e seis milhões, quinhentos e sessenta e nove mil cruzeiros) para atender
à programação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
crédito suplementar no valor de Cr$505.400.000,OO (quinhentos e
cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros) para atender à programação constante do Anexo U deste decreto.
Art. 3~ Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão de anulação parcial das dotações indicadas no Anexo lU deste decreto, nos montantes especificados.
Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO C0.i:'LOR
Mercilio Marquesi Moreira

,

Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág , 150 suplemento ao n?
Z53-A.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt, Il):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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(289) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$5. 778. 028. 000, 00. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1? da Lei n? 8.348, de 27 de dezembro de
1991,

DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$5.778.028.000,OO
(cinco bilhões, setecentos e setenta e oito milhões, vinte e oito
mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I
deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo 11 deste decreto, nos montantes especificados.

Art. 3?

Este decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Mareílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 151.suplemento ao
253·A.

n~

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. lI) :3759-4069, nov.ldez. 1991.
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(290) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União.
em favor da Secretaria da Administração
Federal, crédito suplementar no valor de
Cr$20.000.000,OO·para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I?, da Lei n? 8.340, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n:' 8.175 de 31 de janeiro de 1991), em favor da Secretaria da
Administração Federal, crédito suplementar no valor de
Cr$20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para atender à pro'
gramação constante do Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial da dotação indicada no Anexo 11 deste decreto, no montante especificado.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 151 suplemento ao
25S-A.

n~

(291) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Uniéo,
em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor de Cr$5. 794,617.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.364, de 28 de dezembro de
1991,
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de diversos órgãos,
crédito suplementar no valor de Cr$5.794.617.000,00 (cinco bilhões, setecentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2~ Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação de saldos de
exercícios anteriores - recursos diversos, na forma do Anexo
II deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
ao

Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 151/152 suplemento
253-A.

n~

(292) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor da Presidência da República crédito suplementar no valor de Cr$2.960.707.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. 1?, da Lei n? 8.378, de 30 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$2.960.707.000,00
(dois bilhões, novecentos e sessenta milhões, setecentos e sete
mil cruzeiros), para atender à programação constante do Anexo
I deste decreto.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. Il):3759·4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de incorporação de saldos de
exercicios anteriores de entidades da Administração Pública Federal indireta, na forma do Anexo li deste decreto.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 152/154 suplemento
ao n? 253·A.

(293)

DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento da Seguridade So·
cial da União, em favor dos Ministérios da
Ação Social e da Saúde, créditos suplementares no valor de GrIlO. 714. 779.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida na Lei n? 8.361, de 28 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. 1? Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da
União (Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor dos Ministérios da Ação Social e da Saúde, créditos suplementares no
valor de Cr$10.714.779.000,00 (dez bilhões, setecentos e quatorze
milhões, setecentos e setenta e nove mil cruzeiros), para atender
à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários ao atendimento do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo li deste decreto, no montante especificado.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil. Brasília, 18316, t.2, pt. 11):3759·4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 154 suplemento ao n?
253·A.

(294) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Educação, créditos
adicionais no valor de Cr$l. 180.968.000,00,
para os fins que específica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida nos arts. I? e 2? da Lei n? 8.353, de 28 de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991). em favor do Ministério da Educação, crédito especial no valor de Cr$200.000.000,OO (duzentos
milhões de cruzeiros), para atender à programação indicada no
Anexo I deste decreto.
Art. 2? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991) em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$980.968.000,OO (novecentos e oitenta milhões e novecentos e sessenta e oito mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo II deste
decreto.
Art. 3~ Os recursos necessários à execução do disposto
nos artigos anteriores decorrerão de convênios firmados com o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma do
art. 3? da Lei n? 8.353, de 28 de dezembro de 1991, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6,

r.z,

pt. I1):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 4? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Mercilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, págs. 154/155 suplemento
ao n? 253-A.

(295) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da Unieo,
em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$1.345.828.0aO,Oo, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamen-

to.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.335, de 26 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
Cr$1.345.828.000,OO (um bilhão, trezentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e oito mil cruzeiros), para atender à
programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação de
outras fontes-recursos diversos, na forma dos Anexos II e III
deste decreto, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. 11):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 155. suplemento ao
253·A.

(296)

n~

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - recursos sob
supervisão do Ministério da
InfraEstrutura, crédito especial no valor de
Cr$21. 922. 096.000,00, para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e considerando a autorização contida no art. I? da Lei n? 8.379, de 30 de
dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - recursos sob supervisão
do Ministério da Infra-Estrutura, crédito especial no valor de
Cr$21.922.096.000,00 (vinte e um bilhões, novecentos e vinte e
dois milhões e noventa e seis mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão da incorporação" de recursos provenientes da cota-parte de compensações financeiras - utilização
de recursos hídricos - Tratado de Itaipu.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
n~

o anexo está publicado no DO de 31.12.1991, pégs. 155/156. suplemento ao
253-A.

(297) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrS291.287.000.00,
para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e da autorização contida no art. I? da Lei n? 8.386, de 30 de dezembro de
1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto aos Orçamentos da União (Lei n?
8.175, de 31 de janeiro de 1991), em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$291.287.000,00 (duzentos e noventa e um milhões, duzentos e oitenta e sete mil cruzeiros), para atender à programação indicada no Anexo I deste decreto.
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II deste decreto, nos termos do
art. 2? da Lei n? 8.386, de 30 de dezembro de 1991, nos montantes especificados.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759·4069, nov./dez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no DO de 31.12.1991, pág. 156, suplemento ao
253·A.

n~

(298) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento de Investimento
das empresas em que a União, direta ou in-

diretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, créditos adicionais
no valor de Cr$30.264.987.000,QO, para os
fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e das autorizações contidas na Lei n? 8.175, de 31 de janeiro de 1991, e em
demais dispositivos legais que alteraram o Orçamento Fiscal da
União em 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, créditos adicionais no
valor de Cr$30.264.987.000,OO (trinta bilhões, duzentos e sessenta
e quatro milhões, novecentos e oitenta e sete mil cruzeiros), em
favor das empresas cuja programação é discriminada no Anexo
L
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações, de
incorporações de recursos adicionais gerados pelas empresas e
de recursos do Tesouro Nacional, conforme indicado nos Anexos II e III deste decreto, respectivamente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6, t.z, pt. I1):3759·4069, nov.ldez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no Suplemento-A ao DO n? 253-A, de 31.12.1991,
págs. 1 a 8.

(299) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Abre ao Orçamento de Investimento crédito especial no valor de Cr$65.373. 673,(}(X),OO e
crédito suplementar de Cr$753.336.029. 000,00,

em favor de diversas empresas estatais para os fins que especifica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e das autorizações contidas no art. I?, das Leis n? 8.372 e n? 8.373, de 30
de dezembro de 1991,
DECRETA:
Art. I? Fica aberto ao Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, crédito especial no valor
de Cr$65.373.673.000,00 (sessenta e cinco bilhões, trezentos e setenta e três milhões, seiscentos e setenta e três mil cruzeiros) e
crédito suplementar no valor de Cr$753.336.029.000,OO (setecentos e cinqüenta e três bilhões, trezentos e trinta e seis milhões e
vinte e nove mil cruzeiros). em favor das empresas cuja programação é discriminada no Anexo L
Art. 2? Os recursos necessários à execução do disposto no
artigo anterior decorrerão de anulação parcial de dotações e de
incorporações de recursos adicionais gerados pelas empresas,
conforme indicado nos Anexos II e III deste decreto, respectivamente.
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. IIl:3759-4069. nov.ldez. 1991.
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Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcilio Marques Moreira
Os anexos estão publicados no Suplemento-A ao DO n? 253-A, de 31.12.1991,
págs. 8 a 20.

(300) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de
Dados das Faculdades Integradas de São
José dos Pinhais, no Estado do Paraná.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Proc. n?
23025.007296/86-32, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, a ser ministrado pelas Faculdades Integradas de São José dos Pinhais, mantidas pela União Paranaense de Ensino e Cultura, com sede na
Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio de Souza Teixeira Júnior
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):3759-4069, nov./dez. 1991.
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(301) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do. Curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação de
Barra do Garças.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo n?
23001.000970/86-71, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pedagogia, com habilitações em Administração Escolar e Supervisão Escolar, ambas para exercício nas escolas de 1~ e 2? graus,
em Orientação Educacional e em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2? grau, a ser ministrado pela Faculdade de Educação de Barra do Garças, unidade integrante das Faculdades Integradas de Barra do Garças, mantida pela Instituição Barragarcense de Ensino, com sede em Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio de Souza Teixeira Júnior
(302) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Autoriza o funcionamento do Curso de
Ciências Econômicas da Faculdade de
Ciências Econômicas de Vitória.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, de acordo
com o disposto no art. 47 da Lei n? 5.540, de 28 de novembro de
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z, pt. Il):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n? 842, de 9 de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991, e tendo em vista o que consta do Proc. n?
23015.000322/85-11, do Ministério da Educação,
DECRETA:
Art. I? Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Econômicas, a ser ministrado pela Faculdade de Ciências
Econômicas de Vitória, mantida pela Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade, Seção do Estado do Espírito Santo,
com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
lO3? da República.
FERNANDO COLLOR
Antonio de Souza Teixeira Júnior
(303) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Declara de utilidade pública federal a
Assocíacãc Lar dos Velhinhos de Malra
São Francisco de Assis, com sede na Cidade de Mafra (SC), e outras entidades.

O PRESIDENTE DA REPÚBLiCA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. I? São declaradas de utilidade pública federal, nos
termos do artigo I? da Lei n? 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo I? do regulamento aprovado pelo Decreto n?
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Associação Lar dos Velhinhos de Mafra São Francisco de
Assis, com sede na Cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina,
portadora do CGC n? 83.798.686/0001-35 (Processo MJ n?
11.789/91-92);
Associação para Deficientes da Audíovisão, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC
n? 53.498.044/0001-50 (Processo MJ n? 12.138/88-14);
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede
na Cidade de Paranacity, Estado do Paraná, portadora do CGC
n? 76.730.118/0001-37 (processo MJ n? 11.849/91-12);
Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, com sede na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora do CGC n?
78.019.825/0001-45 (Processo MJ n? 19.011/91-77);
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de
Caxias do Sul, com sede na Cidade de Caxias do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul, portadora do CGC n? 88.708.532/0001-29
(Processo PR n? 6.003/88-61);
Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social, com
sede na Cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais, portador do CGC n? 19.557.487/0001-36 (Processo MJ n? 3.226/89-70);
Colégio Armstrong, com sede na Cidade de Campo Belo,
Estado de Minas Gerais, portador do CGC n? 17.889.643/0001-30
(Processo MJ n? 10.050/89-85);
Creche São Vicente de Paula, com sede na Cidade de Limeira, Estado de São Paulo, portadora do CGC n? 51.486.579/000185 (Processo MJ n? 18.947/90-17);
Creche Comunitária Pingo de Gente, com sede na Cidade de
Bauru, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
45.030.251/0001-57 (Processo MJ n? 9.227/90-99);
Dispensário dos Pobres, com sede na Cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo, portador do CGC n? 54.406.400/0001-20
(Processo MJ n? 78.303177);
Entidade Assistencial Espírita Casa do Caminho, com sede
na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, portadora do
CGC n? 54.127.634/0001-39 (Processo MJ n? 11.385/89-39);
Fundação Educacional e Cultural de Araguari, com sede na
Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, portadora do
CGC n? 16.822.868/0001-07 (Processo MJ n? 20.422/90-98);

Instituto Humanitas, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n? 53.836.003/0001-26 (Processo MJ n? 9.179/88-23);
Instituto Radial de Ensino e Pesquisa, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do CGC n?
54.459.672/0003-50 (Processo MJ n? 13.663/91-25);
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Irmãs de Jesus Bom Pastor - Pastorinhas, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
61.861.621/0001-54 (Processo MJ n? 14.067/91-44);
Obras Sociais do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, com sede na Cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais,
portadora do CGC n? 20.216.388/0001-70 (Processo MJ n?
19.058/91-31);
Obras Sociais Ana Néri, com sede na Cidade de Brasília,
Distrito Federal, portadora do CGC n? 03.653.052/0001-55 (Processo MJ n? 8.188/91-84);
Posto Médico Hospitalar de Lagoa Formosa, com sede na
Cidade de Lagoa Formosa, Estado de Minas Gerais, portador
do CGC n? 17.831.587/0001-83 (Processo MJ n? 16.063/89,40);
Santa Casa de Misericórdia do Maranhão, com sede na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, portadora do CGC n?
06.275.762/0001-87 (Processo MJ n? 14.132/91-12);
Santa Casa Anna Cíntra, com sede na Cidade de Amparo,
Estado de São Paulo, portadora do CGC n:' 43.464.197/0001-22
(Processo MJ n? 20.765/74);

Santa Casa de Misericórdia de Ipuiuna , com sede na Cidade de Ipuiuna, Estado de Minas Gerais, portadora do CGC n?
19.015.486/0001-60 (Processo MJ n? 981/89-93);
Sociedade Matonense de Benemerência, com sede na Cidade
de Matao, Estado de São Paulo, portadora do CGC n?
52.314.861/0001-48 (Processo MJ n? 61.245/73);
Voluntariado Feminino de Ação Social de Ribeirão Preto,
com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,
portador do CGC n? 51.802.957/0001-92 (Processo MJ n?
6.048/91·44) .
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):3759-4069, nov./dez. 1991.

4067
(304) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Cria a Comissão Organizadora da Participação do Brasil, como tema central. na
Feira do Livro de Frankfurt. em 1994.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. I? Fica criada a Comissão Organizadora da Participação do Brasil, como tema central, na Feira do Livro de
Frankfurt, em 1994:
Art. 2~ A comissão terá a seguinte composição:
I
Ministro de Estado das Relações Exteriores;
II
Secretário da Cultura da Presidência da República;
III
Chefe do Departamento de Promoção Comercial
do Ministério das Relações Exteriores;
IV - Chefe do Departamento Cultural do Ministério das
Relações Exteriores;
V - Diretor do Departamento de Cooperação e Difusão
da Secretaria da Cultura da Presidência da República;
VI - Diretor de Eventos Especiais da Secretaria da
Cultura da Presidência da República;
VII
Presidente da Fundação Biblioteca Nacional;
VIII
Presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa;
IX
Presidente da Fundação Cultural Palmares;
X
Presidente do Instituto Brasileiro do Patrimônio
Cultural;
XI
Presidente do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura;

XII
Chefe da Divisão de Instituições de Ensino e Programas Especiais do Ministério das Relações Exteriores;
XIII
Presidente da Câmara Brasileira do Livro;
XIV - Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de
Livros;
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):3759-4069, nov./dez. 1991.
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xv - Presidente da Associação Brasileira de Editoras
Universitárias;
XVI - Secretário-Geral da Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil;
XVII - Presidente da União Brasileira de Escritores.
Art. 3? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek

(305) DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1991
Aprova alteração do Estatuto Social da
Companhia de Pescufsa de Recursos Minerais (CPRM).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 3? do Decreto-Lei n? 764, de 15 de agosto
de 1969,
DECRETA:
Art. I? Fica aprovada a seguinte alteração no Estatuto
Social da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), conforme deliberação das Assembléias Gerais Ordinária/Extraordinária de Acionistas daquela companhia, realizada
em 29 de abril de 1991:
«Art. 15. O Capital Social Integralizado é de
Cr$2.076.256.402,70 (dois bilhões, setenta e seis milhões,
duzentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e dois cruzeiros e setenta centavos), dividido em 3.275.119 (três milhões,
duzentos e setenta e cinco mil, cento e dezenove) ações ordinárias e 394.613 (trezentos e noventa e quatro mil e seiscentas e treze) ações preferenciais, todas sem valor nominal.
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Parágrafo único. A CPRM está autorizada a aumentar o Capital Social, mediante deliberação da Assembléia
Geral, até o limite de Cr$2.792.652.405,06 (dois bilhões, setecentos e noventa e dois milhões, seiscentos e cinqüenta e
dois mil, quatrocentos e cinco cruzeiros e seis centavos),
em ações ordinárias ou preferenciais, obedecidos os limites
legaís.»
Art. 2? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.
FERNANDO COLLOR
Marcílío Marques Moreira
Simá Freitas de Medeiros

Ool. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.z. pt, U):3759-4069, nov.ldez. 1991.
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RETIFICAÇÕES

DECRETO
DECRETO N? 194, DE 21 DE AGOSTO DE 1991

(*)

Promulga o Acordo sobre o Sistema
Global de Preferências Comerciais entre os
Países em desenvolvimento.

Retificação
Na página 17227, segunda coluna,
Onde se lê:
«9502.99

-

Outros

20%

30%

-

Outros

20%

30%

Leia-se:
«9502.99

Concessões Outorgadas pela Iuguslávia aOS Países menos Desenvolvidos, exclusivamente»

("') Publicado no DO de 22.8.1991 (Coleção das Leis. Brasília, 183(4): 1837,
jul./ago.1991).
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.ã, pt. II):4071-4077, nov.zdez. 1991.
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DECRETOS NÃO NUMERADOS
(52)

DECRETO DE 9 DE OUTUBRO DE 1991 1*)
Abre à Presidência da República, em
favor da Secretaria da Administração FederalIPR, crédito suplementar no valor de
C1'$6. 720.000,00 para reforço de doteceo consignada no vigente orçamento.

Retificação
N a página 22089. segunda coluna.
Onde se lê: «20103.0300700212008.0089· Concessão de ValeTransporte»
Leia-se: «20103.0300700212008.0011 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos»
(56) DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1991 (*)
Abre ao Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, em favor da Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho (Fundacentro) crédito
suplementar no valor de C1'5376. 052.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Onde se lê:
Natureza

Fonte

CrS1.000,OO

3.4.90.10

292

2.240»

3.4.90.41

292

«37201.15.084: 0492. 2012. 0001

Contribuição para Formação do
Patrimônio do Servidor Público

Leia-se:
«37201.15.084.0492.2012.0001

Contribuição para Formação do
Patrimônio do Servidor Público

2.240»

(*) Publicado no DO de 10.10.1991 (v. Coleção das Leis. Brasília, 183(5,
t.2):2744. set./out. 1991).
(*)

Publicado no DO de 14.10.1991 (v. Coleção das Leis, 183(5):2747, set./out.

1991.

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):4071-4077, nov./dez. 1991.
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--------------------(78) DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1991 (')

Abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de CrS135.001.000,OO, para
reforço de doteçõee consignadas no vigente
orçamento.

Retificação
Na página 23905, Anexo I-Fiscal,
Onde se lê:
30101.030070021.2008.0088
Auxilio-Refeição

349039

150

4.301
4.301

a0101.030070021. 2008.0089
Vale-Transporte

349039

150

1.220
1.220

349039

150

799
799

Leia-se:
30101.030070021.2008.0088
Auxílio-Refeição

4.772

30101.1106603762.394.0001
Manutenção Administrativa

da Junta Comercial do DF

349030

4.722

150

(33) DECRETO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1991 I')
Autoriza o funcionamento do curso de
Desenho Industrial do Conservatório Musical Marcelo Tupínambá, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.

Retificação
Na página 25759, Seção I,
Onde se lê:
"O Presidente da República, ... Processo n?
23123.004262/91-45, ... "
Leia-se:
«O
Presidente
da
República, ...
2300l.000950/8(-64, ... "

Processo

n?

(*) Publicado no DO de 29.10.1991 (v. Coleção das Leis. Brasília, 183(5,
t.2):2783, set./out. 1991).

("') Publicado no DO de 14.11.1991 (v. pág. 3794 deste volume).
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):4071-4077, nov.ldez. 1991.
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(51) DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 (*1
Abre à Presidência da República. em
favor da Secretaria do Desenvolvimento
Regional (SDR), crédito suplementar no valor de CrS2.660. 142.000, 00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

Retificação
Na página 27034, Seção I, Anexo I,
Onde se lê: «Secretaria do Desenvolvimento»,
Leia-se:
«Secretaria do Desenvolvimento Regional»,

(92) DECRETO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991 (**1
Abre à Presidência da República, em
favor do Estado Maior das Forças Armadas, crédito suplementar no valor de
Cr$3.360.000,OOpara retorço de dotação consignada no vigente drçamento.

Retificação
N a página 29189, l? coluna,
Onde se lê:
-

Anexo I

«20105.06.007.0021.2257.0003

Reparos e Conservação de
Edificações Públicas

-

34.90.39

100

3.360»

34.90.30

100

3.360»

Anexo II

«20105.06.078.0185.2033.0004
Manutenção de Creche

(*) Publicado no DO de 28.11.1991 (v. pág. 4074 deste volume).
(**) Publicado no DO de 17.12.1991 (v. pég. 3485 deste volume).

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):4071·4077, nov.ldez. 1991.
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Leia-se:
-

Anexo I

«20105.06.007.0021.2257.0003

Reparos e Conservação de
Edificações Públicas
- Anexo 11

34.90.39

100

1.088»

34.90.30

100

1.088»

«20105.06.078.0185.2033.0004

Manutenção de Creche

(161) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991 (*)
Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Senedo
Federal e do Ministério Público da
União, crédito suplementar no valor de
Cr$1.300.788.000,00, para reforço de dotacoes consignadas no vigente orçamento.

Retificação
No Anexo

n,

Onde se lê:
Natureza

Fonte

Valor

3490.36
4590.52
4690.64

100
100
100

788
198
360
230

4590".52

100

4600.#

100

590
360
230

3490.36

100

198
198

34102.020040014.2008.0002

Defesa da Ordem Jurídica

Leia-se:
34102.020040014.2008.0002

Defesa da Ordem Jurídica
34102.020040014.2008.0087

Auxilio-Creche
(*)

Publicado no DO de 30.12.1991 (v. pág. 3933 deste volume};

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):4071-4077, nov.ldez.l99l.
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(155) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991 (*1
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor
de Cr$1.130.000.000,OO, para reforço de dótações consignadas no vigente Orçamento.

Retificação
No Anexo I,
Onde se lê:
Natureza

Fonte

Cr$1.000,OO

3.4.11.41

192

30.000

Cçntr'ibuição para a Formação do
Patrimônio .do Servidor Público

3.4.90.41

192

30.000

23192.15.084.0492.2800.0125
Fundação Legião Brasileira de
Assistência

3.4.11.41

153

30.000

3.4.90.41

153

30.000

23192.15.084.0492.2800.0125

Fundação Legião Brasileira de
Assistência
"
"
23202,15.084.0492.2012'.0001 ,

23202.15.084.0492.2012.0001
Contribuição para a Formação do

Patrimônio do Servidor Público

(156) DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991 (*1
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Saúde, do Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$3. 196. 004.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orcemento.

(*)

Publicado no DO de 30.12.1991 (v. pég. 3927 deste volume).

(*)

Publicado no DO de 30.12.1991 (v. pãg. 3928 deste volume).
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4077
Retificação

No Anexo I,
Onde se lê:
Cr$l.OOO,OO

Natureza

Fonte

36204.13.075.00055.1091.005
Desenvolvimento de Pesquisas,
Produção e Comercialização de
Produtos Médicos e Hospitalares

3.4.90.39

250

100.000

36204.13.075.0428.2317.0014
Manutenção do Hospital Geral
Sarah Kubitschek - MG

3.4.90.30

250

473.106

3.4.90.30

250

1.062.899

36204.13.075.0055.1091.0005
Desenvolvimento de Pesquisas,
Produção e Comercialização de
Produtos Médicos e Hospitalares

3.4.90.39

250

95.375

36204.13.075_0428.2317.0014
Manutenção do Hospital Geral
Sarah Kubitschek - MG

3.4.90.30

250

240.641

36204.13.075.0428.2317.0015
Manutenção do Hospital das Doenças
do Aparelho Locomotor - DF

3.4.90.30

250

1.299.989

36204.13.075.0428.2317.0015

Manutenção do Hospital das Doenças
do Aparelho Locomotor - DF

Leia-se:
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Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econô-
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mica, entre o Brasil e a Argentina IACE-l4). Publicado no
'l:l de dezembro de 1991.
404 -

405 -

406 -

407 -

408 -

no de

Decreto de 4!6 de dezembro de 1991 - Dá nova redação ao art. 7?
do Decreto n? 371, de 20 de dezembro de 1991, que instituiu o
Serviço Social Autônomo 'Associação das Pioneiras Sociais'. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.
Decreto de 26 de dezembro de 1991 - Consolida o Regimento Interno da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia
para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim (SB/CLM),
vinculando-a à Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República, e dá outras providências. Publicado no DO
de 27 de dezembro de 1991.
Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Altera os Estatutos da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel), vinculada ao Ministério do Exército. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991. .. .
Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Regulamenta o Fundo de
Defesa de Direitos Difusos, de que tratam o art. 13 da Lei n?
7.347, de 24 de julho de 1985, a Lei n? 7.853, de 24 de outubro de
1989, os arts. 57, 99 e 100, parágrafo único, da Lei n? 8.078, de 11
de setembro de 1990, e 12, § 3? da Lei n? 8.158, de 8 de janeiro de
1991. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Regulamenta o art. 3? da
Lei n:' 8.242, de 12 de outubro de 1991, que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda}, e dá outras providências. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991. ..

3742

3743

3744

3746

3747

3751

409 -

Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Dispõe sobre a discriminação de receitas nas faturas de fornecimento de energia elétrica e
dá outras providências. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
410 - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Dispõe sobre as condições
de suprimento de álcool etílico para as indústrias alcoolquímicae
da Região Nordeste. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3753

3756

DECRETOS NÃO NUMERADOS

(1) -

Decreto de I? de novembro de 1991 - Cria o Comitê Brasileiro do
Decênio Internacional para a Redução dos Desastres Naturais
(Codernat), e dá outras providências. Publicado no DO de 4 de novembro de 1991.
(2) - Decreto de I? de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União. em favor da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho,
crédito suplementar no valor de Cr$578. 256.000,00, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 4 de novembro de 1991.

(3) -

Decreto de I? de novembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar no valor
de Cr$574.099.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no DO de 4 de novembro de 1991. ..

3759

3761

3762
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(4) -

Decreto de I? de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor de Encargos Previdenciários
da União - recursos sob supervisão do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$130.000.00Q,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 4 de novembro de 1991.

(5) -

Decreto de I? de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União. em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$1.000.000.000,OO. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 4 de novembro de 1991.
Decreto de I? de novembro de 1991 - Dispõe sobre a criação de
grupo de trabalho com o objetivo de elaborar o Plano de Seguridade Social do servidor público. Publicado no DO de 4 de novembro
de 1991.
Decreto de 4 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$295.546.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 5 de novembro de 1991.
Decreto de 4 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito
suplementar no valor de Cr$3.087.142.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de
novembro de 1991.
Decreto de 4 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de Cr$9.798.031.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de
novembro de 1991. . ..
.
. ..
.

(6) -

(7) -

(8) -

(9) -

3763

3764

3765

3766

3767

3767

(10) -

Decreto de 4 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$42.375.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de novembro de 1991.
(11) - Decreto de 4 de novembro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
suplementar no valor de Cr$20.000.000,OO, para reforço de dotação
.__ consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de no_____vembro_ de 1~~_!c. .
;........................
(12) - Decreto de 4 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de
Cr$1.230.961.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de novembro de 1991. ....
(13j - Decreto de 4 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito su-

3768

3769

3770
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plementar no valor de Cri12.217.093.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de
novembro de 1991. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(14) - Decreto de 4 de novembro de 1991 - Declara de utilidade pública federal a Sociedade Educadora Oswaldo Cruz/MG e outras entidades. Publicado no DO de 5 de novembro de 1991. ... ..
Decreto de 6 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União. em favor do Ministério da Marinha. crédito suplementar no valor de Cr$600.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 7 de novembro
de 1991.
.. ..... .... ....... ..... ... ..... ....... ...
(16) - Decreto de 6 de novembro de 1991 - Autoriza o Banco do Brasil
S.A. a promover aumento de capital social. Publicado no DO de 7
de novembro de 1991. .. '"
..
..
(17) - Decreto de 7 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de Cr$254.840.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 8 de novembro de
..
1991.
(18) - Decreto de 11 de novembro de 1991 - Autoriza a alienação do
domínio útil de terreno pertencente ao patrimônio da Universidade Federal do Pará. Publicado no DO de 12 de novembro de 1991.

3771

3771

(15) -

3773

3774

3775

3776

(19) -

Decreto de 11 de novembro de 1991 - Prorroga o prazo para que
a Comissão Especial encarregada de elaborar o anteprojeto do Novo Código Nacional de Trânsito conclua seus trabalhos. Publicado
no DO de 12 de novembro de 1991.

3779

(20) -

Decreto de 11 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Supremo Tribunal Federal, .da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de CrS290.545.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de novembro de 1991. ..
.. ..... ..... ....... ..... .. ........ ....

3780

(21) -

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor
de CrS381.871. 785.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de novembro de 1991..

3781

(22) -

Decreto de 11 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, Crédito Suplementar no valor de Cr$14.425.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de novembro de 1991.

3782

(23) -

Decreto de 11 de novembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$1.247.529.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de novembro de
1991.

3783

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.â, pt. Il):4079·4118, nov.ldez. 1991.

4089
Pág.
(24) -

Decreto de 11 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Se·
guridade Social da União. em favor do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$102.841.000.00. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de. novembro de 1991.
.

Decreto de 11 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$30.000.000,OO, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 12 de novembro de 1991. ..
.
.
(26) - Decreto de 11 de novembro de 1991 - Declara de utilidade pública federal a Escola Doméstica Maria Raythe/RJ e outras entidades. Publicado no DO de 12 de novembro de 1991. ..
(27) - Decreto de 12 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros da União - recursos
sob supervisão do Ministério da Economia.Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$51.515.382.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no
DO de 13 de novembro de 1991.
_
.

3783

(25) -

Decreto de 12 de novembro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação. os imóveis situados na Rua do
Acre, n?s 74, 76, 84. 86 e 88, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a
fim de ampliar as instalações do Tribunal Regional Federal da 2?
Região, com sede naquela capital. Publicado no DO de 13 de novembro de 1991
.
(29) - Decreto de 12 de novembro de 1991 - Delega competência ao Mínistro de Estado da Saúde para homologar as decisões do Conselho Nacional de Saúde. Publicado no DO de 13 de novembro de

3784

3785

3787

(28) -

1991.

.

3788

3791

(30) -

Decreto de 13 de novembro de 1991 - Dispõe sobre desativação.
extinção, reativação. transformação e subordinação de Grandes
Comandos de Arma do Exército e dá outras providências. Publicado no DO de 14 de novembro de 1991.
. .. _
.

3791

(31) -

Decreto de 13 de novembro de 1991 - Extingue cargo privativo
de Oficial-General e dá outras providências. Publicado no DO de
14 de novembro de 1991.
.

3792

(32) -

Decreto de 13 de novembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do curso de Educação Artística da Fundação Educacional do Oes- .
te Catarinense. Publicado no DO de 14 de novembro de 1991. .....
(33) - Decreto de 13 de novembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do curso de Desenho Industrial do Conservatório Musical Marcelo
Tupinambé, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 14 de novembro de 1991.
.
Retificado no DO de 6 de dezembro de 1991.
.
(34) - Decreto de 14 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor das Fundações Casa de Rui Barbosa, Biblio-

3793

3794
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teca Nacional e Cultural Palmares e dos Institutos Brasileiro do
Patrimônio Cultural e Brasileiro de Arte e Cultura. crédito suplementar de Cr$468.160.000,OO. para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no no de 18 de novembro de
1991. ..

.

'"

3794

(35) -

Decreto de 14 de novembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Enti·
dades supervisionadas, crédito suplementar no valor de
CrS1.634.201.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de novembro de 1991.

1361 -

Decreto de 21 de novembro de 1991 - Autoriza o aumento do capital social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e dá
outras providências. Publicado no DO de 22 de novembro de
1991.

1371 -

.

.

.

3798

Decreto de 22 de novembro de 1991 - Institui o Grupo de Trabalho da Reforma Agrária. Publicado no DO de 25 de novembro de
.

3799

.recreto de 22 de novembro de 1991 - Declara de utilidade pública federal a Associação Antialcóolica de Jaboticabal/SP e outras
entidades. Publicado no DO de 25 de novembro de 1991.
.

3800

1991. . ..
(40)

3797

Decreto de 22 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de Cr$59.363.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 de novembro de
1991.

(39) -

3796

Decreto de 22 de novembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$173.946.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 25 'de novembro de
1991.

1381 -

.

3795

.

1411 -

Decreto de 25 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União. em favor do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no valor de CrS116.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 26 de novembro de 1991
.
(42) - Decreto de 26 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito
suplementar no valor de Cr$2.323.728.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
novembro de 1991
.

3805

3806

1431 -

Decreto de 26 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de CrS4.195.076.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de novembro de 1991
.
1441 - Decreto de 26 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União. em favor do Ministério do Exército, crédito suplemen-

3806
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tar no valor de CrS1.167.1ü2.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de novembro de 1991.
.

3807

Decreto de 26 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros da União -, recursos sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito especial no valor de Cr$52.800.000.000,OO, para o
fim que especifica. Publicado no DO de 27 de novembro de 1991..

3808

(46) -

Decreto de 26 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$190.000.00Q,OQ, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de novembro de 1991.

3809

(47) -

Decreto de 26 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça e do Senado Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$84.447.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
. .. _
_. . . . .
27 de novembro de 1991.

3810

(48) -

Decreto de 26 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de operações oficiais de crédito - recursos
sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$25.990.047.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 27 de novembro de 1991.
.. _
_. . .

3811

(49) -

Decreto de 27 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$5.840.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no
DO de 28 de novembro de 1991.

3812

(50) -

Decreto de 27 de novembro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste
(Sudene),
crédito
suplementar
no
valor
de
Cr$87.716.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 28 de novembro de 1991. ..... _...

3812

(51) -

Decreto de 27 de novembro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional
(SDR), crédito suplementar no valor de Cr$2.660.142.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 28 de novembro de 1991.
Retificado no DO de 17 de novembro de 1991.

3813
4074

Decreto de 27 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Ação Social,
crédito suplementar no valor de Cr$2.000.000.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO
de 28 de novembro de 1991.
..

3814

(45) -

(52) -
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(53) -

Decreto de 27 de novembro de 1991 - Abre ao Ministério da
Ação Social crédito suplementar no valor de Cr$62.310.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 28 de novembro de 1991.
.. .

3815

(54) -- Decreto de 27 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Ação Social, crédito suplementar no valor de Cr$9.428.600.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28 de novembro de 1991.

3815

(55) -

(56)

Decreto de 27 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$300.00Q.OOO,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 28
de novembro de 1991.
.. .. .. .. .
. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .

3816

~-

Decreto de 28 de novembro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel localizado na Avenida
Carlos Gomes, n? UI, bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre
(RS), destinado ao funcionamento da Justiça Federal - Seção Judiciária no Estado do Rio Grande do Sul, integrante do Tribunal
Regional Federal da 4~ Região. Publicado no DO de 29 de novembro de 1991.

3817

-(57) .- Decreto de 29 de novembro de 1991 - Torna sem efeito a revogacão dos decretos que menciona. Publicado no DO de 2 de dezembro de 1991. ..
.

3819

(58) -

Decreto de 29 de novembro de 1991 - Concede à empresa The
Kvoei Life Insurance Co. Ltda .• autorização para instalar escritót·;
de representação na República Federativa do Brasil. Publicacj,. no DO de 2 de dezembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . .

3821

(59) _. Decreto de 29 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
·'.a União. em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de CrS1.683.624.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 2 de dezembro de 1991.
. . .. .. .. .

3822

(60) -

Decreto de 29 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de CrS2.359.239.000,OO, para reforço d.e dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 2 de dezembro de 1991.
..........

3823

(61) -- Decreto de 29 de novembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de CrS2.000.000.000,OO. para reforço-de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de dezembro
de 1991.
. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . ..

3824

(62) -

Decreto de 4 de dezembro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Superintendência da Zona Franca de Ma-
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naus, crédito suplementar no valor de Cr$l.OO1.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 5 de dezembro de 1991. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(63)

3825

~

Decreto de 4 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$114.888.QOO,OQ, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de dezembro
de 1991.

3825

Decreto de 4 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$32.00S.000.00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 5 de dezembro de
1991.
.. .
..

3826

Decreto de 4 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito
adicional no valor de Cr$18.350.532.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 5 de dezembro de 1991.

3827

(66) -

Decreto de 4 de dezembro de 1991 - Dispõe sobre a composição
do Grupo Mercado Comum. Publicado no DO de 5 de dezembro de
1991.

3828

(67) -

Decreto de 5 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$709.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de dezembro de
1991.

3829

(68) -

Decreto de o oe dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$450.910.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de dezembro de
1991.
.
.
.. .

3830

(69) -

Decreto de 5 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$2.436.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de dezembro de
1991.
......................

3831

(70) -

Decreto de 5 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$155.851.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de dezembro de 1991.
................

3832

(71) -

Decreto de 5 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito
suplementar no valor de Cr$13.280.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 6 de
dezembro de 1991.

3833

(64) -

(65) -
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(72) -

Decreto de 5 de dezembro de 1991 - Institui Grupo de Trabalho
para realizar estudos e apresentar proposta para a criação da
Agência Espacial Brasileira. Publicado no DO de 6 de dezembro
de 1991.
...... ..... .. ........ ....... ........ .

3833

Decreto de 7 de dezembro de 1991 - Torna sem efeito decreto
que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o
imóvel localizado na Avenida Carlos Gomes, n? 111, bairro FIo·
resta, na Cidade de Porto Alegre - RS, destinado ao funciona- menta da Justiça Federal-Seção Judiciária no Estado do Rio
Grande do Sul,
integrante do Tribunal Regional Federal da 4~
Região. Publicado no DO de 9 de dezembro de 1991. . _. . . . . . . . . . .

3835

(74) ::.... Decreto de 10 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e
Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
CrS49.978.800.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1991.

3836

(73) -

(75) -

Decreto de 10 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$262.465.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no no de 11
de dezembro de 1991.
.. ... .... ..
.................
(76) - Decreto de 10 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de CrS92.338.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.. Publicado no DO de 11
de dezembro de 1991.
_. . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto de 10 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$25.201.000,OO para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de dezembro de
1991.
(78) - Decreto de 10 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério do Exército, crédito suplemen"ter no valor de CrS6.100.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1991.
.
..
.

3837

3838

(77) -

(79) -

3839

3839

Decreto de 10 dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de
CrS347.500.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente
~orçamento. Publicado no DO de 11 de dezembro de 1991.

3840

(80) .: Decreto de 11 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de CrS2.578.453.000,OO para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO dê 12 de de-zembro de 1991.

3841
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(81) -

Decreto de 11 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de Cr$34.321.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de dezembro de 1991.
.
.
....

3842

(82) -

Decreto de 11 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de CrS1.989.291.000,OO para reforço da dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de dezembro
de 1991.
.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

3843

(83) -

Decreto de 11 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$27.374.544.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de dezembro
de 1991.

3844

(84) -

Decreto de 11 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$l3.375.291.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 12 de dezembro
de 1991.
. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .

3845

Decreto de 11 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Justiça Eleitoral e da, Justiça do Trabalho,
crédito suplementar no valor de CrS324.686.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
12 de dezembro de 1991.

3846

Decreto de 12 de dezembro de 1991 - Dispõe sobre os programas
especiais de apoio às atividades educacionais alusivas ao Bicentenário de Morte de Tiradentes e à realização da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Publicado no DO de 13 de dezembro de 1991. ..
.... .....

3847

(87) -

Decreto de 12 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no valor
de Cri1.482.639.000,OO, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 13 de dezembro de
1991.

3849

(88) -

Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de CrS8.365.525.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de
dezembro de 1991.
.

3850

Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar
no valor de Cr$1.251.175.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de
1991.
..
.

3851

(85)

-r-

(86) -

(89) -
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Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Biblioteca Nacional e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de Cr$32.522.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1991
.
(91) - Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Consultoria Geral da República, crédito
suplementar no valor de Cr$l2.000.000,OO para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 dezem(90)

-

bro de 1991.

1921 -

(93)

-

.. .

..

.

.

3852

3853

Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
suplementar no valor de Cr$3.360.000,OO para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1991.
.
Retificado no DO de 7 de janeiro de 1992. .
.

3854
4074

Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos Urânio do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de
CrS648.000.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1991.
.

3855

1941 -

Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de CrS42.630.000,OO para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de
lEI.
.
.
(95) - Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$332.207.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no no de 17 de dezembro de
1991.
..........

3856

3856

1961 -

Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$1l8.556.000,OO. para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1991.
.
1971 - Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Autoriza o aumento de capital social do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), e dá outras providências. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1991. ..

3857

3858

1981 -

Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do curso de Comunicação Social da Faculdade de Comunicação
Social de Aracatuba, em São Paulo. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1991. . ...

3859

1991 -

Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados das
Faculdades AETI. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1991. ..

3860
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(100) - Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do curso de Tecnologia em Processamento de Dados da Faculdade
de Ciências e Tecnologia Riopretense, em São José do Rio Preto,
São Paulo. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1991.

3860

(101) - Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Declara de utilidade pública federal a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
com sede na Cidade de Aguas de Lindóia (SP), e outras entidades.
Publicado no DO de 17 de dezembro de 1991.

3861

(102) - Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Declara de utilidade pública federal o Centro Clínico Educacional Bem-Me-Quer, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e outras entidades. Publicado no DO de 18 de dezembro de 1991. ..

3864

(103) - Decreto de 17 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento de Investimento das empresas estatais, em favor de diversas empresas,
crédito suplementar no valor de Cr$83.361.232.000,OO, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 18 de dezembro de 1991. ....
...........

3866

(104) - Decreto de 17 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$3.676.057.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de
dezembro de 1991.
(l05) - Decreto de 17 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de Cr$4.369.343.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 18 de dezembro de
1991.
..
.
. . ..
.
(106) - Decreto de 19 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Humanas do Vale do Rio Grande, em Olímpia, São Paulo. Publicado no
DO de 20 de dezembro de 1991.
. . ..
(107) - Decreto de 19 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suo
plementar no valor de Cr$1.485.973.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 20 de
dezembro de 1991.
(108) - Decreto de 19 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$108.411.000,OO, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 20 de dezembro de 1991. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(109) - Decreto de 20 de dezembro de 1991 - Dispõe sobre a transferência de recursos, pelo Ministério da Saúde, para implementação
do Programa de Auto-Suficiência Nacional em Imunobiológicos,
do Plano Nacional do Sangue e Hemoderivados e Organização da
Rede Nacional de Laboratórios para Qualidade de Saúde. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1991.
. . . . . . . ..

3867

3868

3869

3869

3870

3871
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(110) - Decreto de 20 de dezembro de 1991 - Dispõe sobre os efetivos
do Exército a vigorarem em 1992. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1991.
(111) - Decreto de 20 de dezembro de 1991 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição
de servidão de passagem, em favor de Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás), os imóveis que menciona. Publicado no DO de 23 de
dezembro de 1991.
.
. .. .
..

3872

3876

(112) - Decreto de 20 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União. crédto suplementar no valor de Cr$80.295.000.000,OO. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 23 de dezembro de 1991.
.................

3891

(113) - Decreto de 23 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, crédito suplementar no valor de Cr$58.322.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1991.
....... ......... .. ......

3892

(114) - Decreto de 23 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
CrSI30.240.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1991. ... __ .

3893

(115) - Decreto de 23 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar no
valor de Cr$421.481.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de
1991.

.. .

(116) - Decreto de 23 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, crédito suplementar no valor de Cr$42.356.000,OO, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 24 de dezembro de 1991.
....... .. ..... ..........
(117) - Decreto de 23 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor
de Cr$9.934.352.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1991. ...
(118) - Decreto de 23 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Ação Social,
crédito suplementar no valor de Cr$1.739.993.000,OO, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 24 de dezembro de 1991.
(119) - Decreto de 23 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor"de Cr$23.066.895.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 24 de
dezembro de 1991.
(120) - Decreto de 23 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
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Cr$lS.145.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 24 de dezembro de 1991.
(121) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Con-"
tábeis de Leopoldina, Minas Gerais. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.
.
.
.

3898

3899

(122) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
dos Cursos de Ciências Contábeis e Licenciatura Plena em Matemática, em Telêmaco Borba, pela Universidade Estadual de Ponta
Grossa, no Paraná. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991..

3900

(123) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Direito da Associação Pctiguar de Educação e Cultura, no Rio Grande do Norte. Publicado no DO de 27 de dezembro
de 1991.

3901

(124) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da
Sociedade de Ensino e Informática de Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.

3901

(125) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
da habilitação em Tecnologia Educacional do Curso de Pedagogia
da Faculdade de Educação e Letras São Judas Tadeu, no Rio de
Janeiro. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991. . . . . . . . . . . . .

3902

(126) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados da
Faculdade Primus de Informática. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.

3903

(127) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
de habilitação do curso de Pedagogia da Fundação Municipal de
Ensino Superior de Macaca, em São Paulo. Publicado no DO de
27 de dezembro de 1991.

3903

(128) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Pedagogia, em Telêmaco Borba, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Publicado no DO de 27 de dezembro de
1991.

3904

(129) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Administração da Faculdade de Informática e Administração Paulista, em São Paulo. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.

3905

(130) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, da
Faculdade de Informática e Administração Paulista, em São Paulo. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.

3906

(131) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Dança da Faculdade Marcelo Tupinambá, em São
Paulo. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.

3906
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(132) - Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do Curso de Odontologia, da Faculdade de Odontologia e Fisioterapia de Cianorte. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.

3907

(133) -- Decreto de 24 de dezembro de 1991 - Suspende no âmbito das
Instituições Federais de Ensino Superior a nomeação ou contrata>
ção de pessoal, e dá outras providências. Publicado no DO de 27
de dezembro de 1991.
..........

3908

(134) - Decreto de 26 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Gabinete da Presidência da República e
dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército, da Justiça, da Marinha e das Relações Exteriores crédito especial, no valor de
CrS15.000.000.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 27 de dezembro de 1991.

3909

(135) - Decreto de 26 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Gabinete da Presidência da República, crédito suplementar no valor de CrS206.293.000,OO, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 27
de dezembro de 1991.
. . .... ... .. .... . .. ....

3910

(136) - Decreto de 26 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de entidades em
extinção, dissolução ou privatizacão - Lei n:' 8.029/90, crédito suplementar no valor de CrS849.784.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.
. .. . ..
.
.
.. .
. ..

3911

(l37) - Decreto de 26 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito
suplementar no valor de CrS1.270.046.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1991.
.........
. ...... .. .......

3912

(138) - Decreto de 26 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
CrSI48.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.

3913

(139) - Decreto de 26 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia e Entidades Supervisionadas, crédito suplementar no valor de
CrS308.209.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.

3913

(140) - Decreto de 26 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Indústrias Nucleares do Brasil S.A., crédito suplementar no valor de
CrS138.128.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991.

3914

(141) - Decreto de 26 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito
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(142)

(143)

(144)

(145)

(146)

(147)

(148)

(149)

(150)

suplementar no valor de Cr$3.588.851.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de
dezembro de 1991.
- Decreto de 26 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Comissão Nacional de Energia Nuclear, crédito suplementar no valor
de Cr$126.000.000,OO. para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 27 de dezembro de 1991. ...
- Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$19.653.000,OO. para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de
1991.
- Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar
no valor de Cr$1.466.938.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
- Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho,
crédito suplementar no valor de Cr$712.418.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
30 de dezembro de 1991.
- Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de CrS1.139.460.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de
1991.
- Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de CrS14.884.000,OQ, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
.
. ..
.. .. .
- Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério Público da União e Justiça Federal, crédito suplementar no valor de CrSI32.007.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 30 de dezembro de 1991.
.........................
- Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de CrS1.800.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
. .. . .....
-- Decreto de 27 dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$170.000.000,OO para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro
de 1991.
. .. . . .. . .
. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
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3917
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(151) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no
valor de CrS602.8ü9.00Q,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de
1991. ..

..

(152) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no
valor de CrS35.000.000,OO, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991..
(I53) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito especial
até o limite de CrS15.168.375.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
..............................
(154) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de Cr$
2.119.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
(155) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
Cr$1.130.000.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992. .....
(156) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e
do Trabalho e da PrevidênciaSocial, crédito suplementar no valor
de Cr$3.196.004.000,OO, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991..
Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992. . . . . . . . . .
..........
(157) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, créditos adicionais no
valor de Cr$2.027.030.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
..
.. ......... ...
(158) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$28.913.731.000,00, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de
dezembro de 1991. ..
.
(159) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho,_
créditos adicionais no valor de Cr$1.178.803.000,00, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991. .....
(160) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$45.851.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de
dezembro de 1991.
..
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(161) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Senado Federal e do Ministério Público da
União, crédito suplementar no valor de CrS1.300.788.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 30 de dezembro de 1991.
.
.
..
.
Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992.
......

3933
4075

(162) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de 40.300.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
.

3934

(163) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar no valor
de CrS2.630.620.000,00, para reforço de dotações consignadas nos
vigentes orçamentos. Publicado no DO de 30 de dezembro de
1991.
. .. . .. .
.
.

3934

(164) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, crédito suplementar no valor de CrS2.852.211.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 30 de dezembro de 1991. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3935

(165) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária,
crédito suplementar no valor de CrS8.842.352.000,00, para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. Publicado no
DO de 30 de dezembro de 1991.

3937

(166) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$200.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 30 de dezembro de 1991.
.

3938

(167) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito
suplementar no valor de Cr$33.000.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
(168) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Comissão Nacional de Energia Nuclear, crédito suplementar no valor
de CrS1.894.000.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
(169) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Indústrias Nucleares do Brasil S.A., crédito suplementar no valor
de Cr$250.000.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991. ...
(170) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Fundação Casa de Rui Barbosa, do Conse-
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lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do
Fundo de Atividades Espaciais, crédito suplementar no valor de
CrS342.061.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.

3942

(171) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria da Administração Federal, crédito especial no valor de CrS26.322.00Q,QO para os fins que especifica. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.

3943

(172) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de CrS928.357.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro
de 1991.

3943

(173) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério do Exército, crédito suplementar no valor de CrS49.845.620.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3944

(174) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia, crédito
suplementar no valor de Cr$4.209.600.000.00 para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. ....

3945

(175) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor das Secretarias da Administração Federal e
dos Desportos. crédito suplementar no valor de Cr$28.280.000,00,
para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro
de 1991.
... ..... ... .... ....... .....

3946

(176) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$41.642.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
...................
.. .. ..... ... ....

3947

(177) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura,_ crédito especial no valor de Cr$13.645.676.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
(178) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União crédito especial no valor de CrS413.659.520.000,00. para
os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
(179) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, crédito suplementar no valor de
Cr$482.559.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
(180) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e do

3947

3948

3949
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Trabalho e da Previdência Social, créditos suplementares no valor
de CrS6.889.164.000,OO. para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991..

(181) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República. crédito suplementar no valor de Cr$3.368.585.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(182) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União. em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar
novalor de Cr$169.9D3.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
..............
(183) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no
valor de Cr$1.313.200.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. .. . . . . .
.. ..... ... .....
(184) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversas unidades orçamentárias, crédito
adicional no valor de Cr$389.189.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

39S0

3951

3952

3953

3953

(185) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cd471.290.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3954

(186) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de
Cr$1.284.500.000,00 para os fins que especifica. Publicado no DO
de 31 de dezembro de 1991.

3955

(187) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de Cr$3.089.549.000,OO para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991. ... ,.......................................................

3956

(188) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de CriI25.546.000,OO, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3957

(189) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial
no valor de Cri3.370.761.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3958

(190) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar
Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):4079-4118, nov./dez. 1991.

4106
Pág.

no valor de Cr$8.640.00Q,OQ, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
(191) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça e do Senado Federal,
crédito suplementar no valor de Cr$212.056.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
31 de dezembro de 1991.
.
'"
(192) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça e da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de Cr$1.353.914.000,OO, para
os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991. ..
............
.. ...... ........ ..
(193) - Decreto de 30 de dezembro de )991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça e do Tribunal de Contas
da União, créditos adicionais no valor de. Cr$592.811.000,OO para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991.
...................
(194) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no valor de Cr$2.458.217.000,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
(195) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, emfavor dos Ministérios da Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
CT$220.000.000.000,00, para reforço de dotação consignada no vig mte orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
(19i"

3959

3960

3961

3962

3963

3964

Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de CrS2.247.625.000,00 para reforço
de, dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 31 de dezembro de 1991.

3965

(197) - Decretro de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversas unidades orcamentérias.vcrédito suplementar no valor de Cr$804.304.00Q,00 para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. ..... _.....

3965

(198) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$45.888.088.000,OO,para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991.
'"

3966

(199) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito especial
até o limite de CrS200.601.250.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
. . _. . . . . . .
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(200) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial
no valor de Cr$341.852.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. ..
...............

3968

(201) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho.
crédito suplementar no valor .de Cr$443.256.000,OO, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. .....

3969

(202) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversos Órgãos, créditos adicionais no valar de Cr$567.812.000,00, para os fins que especifica. Publicado no
DO de 31 de dezembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3970

(203) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República - Secretaria de
Assuntos
Estratégicos,
crédito
especial
no
valor
de
CrSI7.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. ..... _...

3971

(204) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, crédito especial no valor de
CrSl.820.568.000,00 para os fins que especifica. Publicado no DO
de 31 de dezembro de 1991.
............................

3972

(205) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito especial
até o limite de CrS92.963.000.000,00, para os fins que especifica.
Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
.. ..
.

3973

(206) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Superior Tribunal de Justiça, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, créditos adicionais no valor de
Cr$724.000.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de
31 de dezembro de 1991.

3974

(207) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Biblioteca Nacional, crédito suplementar
no valor de Cr$255.200.000.00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
~ ..

3975

(208) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União. em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de CrS1.651.010.000.00, para 'reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3975

(209) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República - Secretaria de
Assuntos Estratégicos, crédito suplementar no valor de
Cr$295.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3976

Cal. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):4079-4118, nov./dez. 1991.

4108
Pág.

(210) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar
no valor de CrS1.245.000.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
.
(211) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$657.135.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
1212) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de Cr$28.511.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. .....
............................................
(213l - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, créditos adicionais no valor de Cr$1.900.823.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamentol. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
.
:.
.
(214) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito especial
até o limite de Cr$2.129.316.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
.
.. .
.
(215) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República crédito especial,
. .,t,' o limite de Cr$600.000.000,00, para reforço de dotações consig.eoas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro
de 1991. .....
.................
..........
(216) ~- Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional,
crédito suplementar -no valor de Cr$2.627.823.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 31 de dezembro de 1991.
.

3977

3978

3979

3980

3981

3982

3983

(217) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Fundo de Atividades para a Amazônia,
crédito suplementar no valor de Cr$58.000.000,00 para os fins que
especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3984

(218) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União crédito especial no valor de Cr$3.349.969.000,00, para os
fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991..

3984

(219) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Ministério das
Relações Exteriores, em favor da Fundação Alexandre de Gusmão, crédito suplementar no valor de Cr$65.719.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 31 de dezembro de 1991.
..........

3985
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(220)
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Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$720.397.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.

3986

(221) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Libera e torna indisponíveis, para movimentação e empenho, parcelas das dotações
constantes do Orçamento da Seguridade Social da União. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. . .
..

3987

(222) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça e do Senado Federal,
créditos adicionais no valor de Cr$1.615.296.000.00, para os fins
que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. .....

3988

(223) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Ação Social,
crédito suplementar de Cr$292.230.000,OO para os fins que específica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3989

(224) -

Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$3.311.016.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
..

3989

(225) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de Cr$238.798.000,OO para os fins que especifica. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991. . .
...................

3990

(226) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria da Administração Federal, cré·
dito especial no valor de CrS30.000.000,00 para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3991

(227) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Presidência da República, crédito especial
até o limite de Cr$2.236.498.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3992

(228) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de CrS8.040.507.000,OQ, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.

3993

(229) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito especial no valor de Cr$350.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
31 de dezembro de 1991.

3994

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt.. 11):4079·4118, nov./dez. 1991.
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(230) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$12.400.000.00Q,OO, para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991.
.........

3994

(231) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cri23.300.00Q,OO para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

3995

(232) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de Cr$18.003.291.000,OO, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de
31 de dezembro de 1991.
_. . . .

3996

(233) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de CrS147. 735.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 31 de dezembro de 1991
,,,,
,,. ........

3997

(234) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$573.116.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 31 de dezembro de 1991. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3998

(235) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$20.667.648.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. ...
(236) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da
União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$620.594.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991
,.....................................

3999

4000

(237) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$6.180.824.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991.
........................

4001

(238) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
.da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de CrS51.550.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
...............

4002

(239) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
'da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma AgráCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):4079-4118, nov./dez. 1991.
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ria, crédito suplementar no valor de CrS380.00Q.OOO,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 31 de dezembro de 1991.
. . . . .....

4003

(240) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$57.335.263.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
. ... ... .... ..... .. .... ....... ...... ...

4003

(241) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor dos Órgãos que especifica, crédito suplementar
na valor de CrS5ü9.521.985.000,OO para reforço das dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
.
..

4004

(242) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de CrS373.900.000,OQ, para reforço das dotações
consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. ...
........................

4005

(243) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor dos Órgãos que especifica, crédito suplementar
no valor de CrS4.9ü9.ü81.093.000,OO, para reforço: das dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO. de 31 de dezembro de 1991.
...
.

4006

(244) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor dos órgãos que especifica, crédito suplementar no
valor de CrS140.348.803.000,OO para reforço das dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
... ...... ...... ...... ... .... .

4007

(245) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor de Encargos Previdenciários
da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, crédito suplementar DO valor de
CrS200.000.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. .'..

4008

(246) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor dos Órgãos que especifica, crédito suplementar
no valor de CrS574.496.411.000,OO, para reforço das dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
....... ..... ..... .. ........ .

4009

(247) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de CrSl.200.000.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. PublIcado
no DO de 31 de dezembro de 1991. . ... ..... .
. .. .... .... ... . .

4010

(248) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Libera e torna indisponíveis para movimentação e empenho, parcelas das dotações
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):4079-4118, nov.(dez. 1991.
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constantes do Orçamento da Seguridade Social da União. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4011

(249) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Altera a reabertura do
crédito especial de que trata o Decreto de 19 de abril de 1991, em favor do Ministério da Ação Social, no valor de Cr$4.282.485.000,OO,
para o fim que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de
~1...................

W2

(250) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União crédito suplementar no valor de Cr$18.712.586.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.

4013

(251) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$1.229.627.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991.
....................

4014

(252) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$20.000.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991
.... ... ........

4015

(253) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$253.805.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991
(254) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$1.575.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
..................
(255) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial no
valor de Cr$2.007.487.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
(256) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Ação Social, crédito especial
até o limite de Cr$336.018.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
(257) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito especial no valor de
Cr$26.900.000.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no.DO
de 31 de dezembro de 1991.
(258) -r Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar no valor
de Cr$2.585.655.000,OO, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991..

4016

4017

4018

4019

4019

4021

(259) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União. em favor dos Ministérios da Saúde e do
Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Ill:4079-4118, nov.ldez. 1991.
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Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
Cr$41. 765.575.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. ...

4022

(260) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União crédito suplementar no valor de Cr$2.426.817.000.00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991.
;.. .......... ...... ..
(261) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma.Agréria, crédito suplementar no valor de Cr$1.ü86.498.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991.

4024

(262) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, créditos adicionais no valor de Cr$915.608.000,00, para reforço
de dotações' consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO
de 31 de dezembro de 1991.
__ . . . . . . . . . . . . . . . . .

4025

(263) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Se·
guridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social, créditos adicionais no valor de
Cr$17.653.374.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

4026

(264) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no
valor de Cr$4.446.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991..

4027

(265) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$2.263.125.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991
'...........................................

4028

(266) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União crédito suplementar no valor de Cr$16.465.000,OO, para os
fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

4029

(267) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União crédito suplementar no valor de Cr$2.757.125.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.

4030

(268) -

Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Presidência da República e do Ministério da Infra-Estrutura, créditos adicionais no valor de Cr$l24.437.490.000,00,
para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro
de 1991.

4023

4031

(269) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversos órgãos, créditos adicionais no vaCol. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):4079-4118, nov./dez. 1991.
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(270)

(271)

(272)

(273)

(274)

(275)

(276)

(277)

Ior de Cr$41.770.622.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
.
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito suplementar no valor de Cr$35.457 .427.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de
dezembro de 1991. ....
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Libera e torna indisponíveis para movimentação e empenho, parcelas das dotações
constantes do Orçamento da Seguridade Social da União. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
...............
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, crédito especial no valor de Cr$5.600.000.000,00, para os fins que especifica.
Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - Entidades Supervisionadas, crédito suplementar no valor de
CrS75.847.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União crédito suplementar no valor de CrS1.434.401,000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
... ... ......
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Fundo Especial da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, crédito suplementar no valor de Cr$l7,438.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
.............
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em .íavor do Ministério da Educação, crédito especial
no valor de CrSl00.000.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre- ao Orçamento Fiscal
da União. em favor do Ministério da Educação, crédito especial
no valor de Cr$61.659.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.
.
..

(278) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito suplementar no valor de Cr$21.153.000,00, para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991.
............
(279) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Infra-Estrutura, créditos adicionais no valor de CrS73.414.749.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

4033

4034

4035

4036

4036

4037

4038

4039

4040

4041

4042
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(280) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria de Assuntos Estratégicos - entidades
supervisionadas,
crédito especial no
valor de
Cr$85.163.000,OO, para reforço de dotações consígnadas no vigente
orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. ....

4043

(281) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor de diversos órgãos, créditos adicionais até o limite de CrS49.648.880.000,OO, para os fins que especifica. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991.
.............

4043

(282) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito especial
no valor de Cr$2.688.4ü5.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

4045

(283) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de Cr$1.571.753.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4046

(284) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 .,...... Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, crédito adicional no valor de
CrS2.709.335.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO
de 31 de dezembro de 1991.
..........................

4047

(285) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República, crédito suplementar no valor de
Cr$99.150.000,OO. para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

4048

(286) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, crédito especial no valor de CrS35.000.000.000.00, para os
fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991..

4049

(287) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, créditos adicionais no montante de Cr$210.000.000.000,OO,
para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991. ...
. . .... ....

4050

(288) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, crédito suplementar no valor de
CrS731.969.000,00, para os fins que especifica. Publicado no DO de
..
31 de dezembro de 1991.

4051

(289) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor de Cr$5.778.028.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

4052
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(290) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Secretaria da Administração Federal, crêdito suplementar no valor de Cr$20.000.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

4053

(291) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de diversos órgãos, crédito suplementar no
valor de Cr$5.794.617.000,OO, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
.
.

4053

(292) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor da Presidência da República crédito suplementar
no valor de CrS2.960.707.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
.. .
.
.

4054

(293) - Decreto de 30 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da
guridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ação
cial e da Saúde, créditos suplementares no valor
CrSl0.714.779.000,00, para reforço de dotações consignadas no
gente orçamento. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

SeSode
vi...

4055

(294) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Educação, créditos adicionais no valor de Crê 1.180.968.000,00, para os fins que especifica.
Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991.

4056

(295) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de CrS1.345.828.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 31 de dezembro de 1991. .

4057

(296) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de transferências a estados, Distrito Federal e
municípios - recursos sob supervisão do Ministério da InfraEstrutura, crédito especial no valor de CrS21.922.096.000,OO, para
os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de
1991.
. ..
..

4058

(297) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$291.287.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4059

(298) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, créditos
adicionais no valor de Cr$30.264.987.000,OO, para os fins que especifica. Publicado no DO de 31 de dezembro de 1991. ... . . . . . . . . . . .

4060

(299) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento de Investimento crédito especial no valor de Cr$65.373.673:000,00 e créCoL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):4079-4118, nov.Zdez. 1991.
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dito suplementar de Cr$753.336.029.000.00, em favor de diversas
empresas estatais para os fins que especifica. Publicado no DO de
31 de dezembro de 1991.

4061

(300) - Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados das
Faculdades Integradas de São José dos Pinhais, no Estado do Paraná. Publicado no DO de 3 de janeiro de 1992.

4062

(301) -

(302)

(303)

(304)

(305)

Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento

do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de Barra do
Garças. Publicado no DO de 3 de janeiro de 1992. ..
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas de Vitória. Publicado no DO de 3 de janeiro de 1992. ....
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Declara de utilidade pública federal a Associação Lar dos Velhinhos de Mafra São Francisco de Assis, com sede na Cidade de Mafra (SC), e outras entidades. Publicado no DO de 3 de janeiro de 1992.
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Cria a Comissão Organizadora da Participação do Brasil, como tema central, na Feira do
Livro de Frankfurt, em 1994. Publicado no DO de 3 de janeiro de
1992.
- Decreto de 31 de dezembro de 1991 - Aprova alteração do Estatuto Social da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM). Publicado no DO de 3 de janeiro de 1992. . .

4063

4063

4064

4067

4068

RETIFICAÇOES
DECRETOS

194 -

Decreto de 21 de agosto de 1991 - Promulga o Acordo sobre o
Sistema Global de Preferências Comerciais entre os Países em Desenvolvimento. Publicado no DO de 22 de agosto de 1991 e retificado no DO de 24 de dezembro de 1991.
..............

4071

DECRETOS NAo NUMERADOS

(52) -

Decreto de 9 de outubro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor da Secretaria da Administração FederallPR, crédito suplementar no valor de Cr$6.720.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 10 de
outubro de 1991 e retificado no DO de 29 de novembro de 1991. ...

(56) -

Decreto de 10 de outubro de 1991 - Abre ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, em favor da Fundação Jorge Du-

4072
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prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro}, crédito suplementar no valor de Cr$376.052.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no
DO de 14 de outubro de 1991 e retificado no DO de 23 de dezembro

de 1991. ..
(781 -

(331 -

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

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

4072

Decreto de 28 de outubro de 1991 - Abre aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de CrS135.001.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. Publicado no DO de 29 de outubro de 1991 e
retificado no DO de 12 de dezembro de 1991.
.

4073

Decreto de 13 de novembro de 1991 - Autoriza o funcionamento
do curso de Desenho Industrial do Conservatório Musical Marcelo
'I'upinambá. com sede em São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no DO de 14 de novembro de 1991.
.
Retificado no DO de 6 de dezembro de 1991.
.
.

3794
4073

1511 - Decreto de 27 de novembro de 1991 - Abre

(92) -

à Presidência da República, em favor da Secretaria do Desenvolvimento Regional
(SDR), crédito suplementar no valor de Cr$2.660.142.000,OO, para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado
no DO de 28 de novembro de 1991.
.
Retificado no DO de 17 de dezembro de 1991. ..

3813
4074

Decreto de 16 de dezembro de 1991 - Abre à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
suplementar no valor de CrS3.36Ü.QOO,OO para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento. Publicado no DO de 17 de dezembro de 1991.
.
.
Retificado no DO de ~ de janeiro de 1992
.

3854
4074

11551 - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade S~cial da União, crédito suplementar no valor de

CrS1.130.000.000,OO para reforço de dotações consignadas no vigen-

.
.

3927
4076

(156) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social, crédito suplementar no valor de
CrS3.196.004.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991. ...
Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992.
...........

3928
4076

(161) - Decreto de 27 de dezembro de 1991 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Senado Federal e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de
CrS1.300.788.000,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992. .. .

3933
4075

te orçamento. Publicado no DO de 30 de dezembro de 1991.
Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992
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A
ABGM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GEOLOGIA E MINERA·
LOGIA
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

AÇÃO SOCIAL TECNICA
Utilidade pública
Belo Horizonte (MG).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

ACT - AÇÃO COMUNITÃRIA DE TAMANDARE
Utilidade pública
Rio Formoso (PEl.
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771

ADIDO MILITAR
-

Lotação

Decreto n? 352, de 25 de novembro de 1991.

3330

ADMINISTRAÇÃO
Curso - Autorização
São Paulo (SPj.
(129) Decreto de 24 de dezembro de 1991.

3905

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
-

-

Despesas de pessoal
Normatização.
Decreto n.O 322, de I? de novembro de 1991.
Órgãos
Horário de funcionamento.
Decreto n.o 373, de 23 de dezembro' de 1991.

3239

3672
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AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA
- Proposta de criação.
(72) Decreto de 5 de dezembro de 1991.

3833

ALCOOL ETiLICO
- Condições de suprimento.
Decreto n.O 410, de 30 de dezembro de 1991.

3756

ÁLCOOL HIDRATADO
- Preço máximo.
Decreto n:' 342, de 14 de novembro de 1991.

3308

ALI ANCA CULTURAL BRASIL-JAPÃO
Utilidade pública
Londrina (PR).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

APAE DE AGROLÃNDIA
Utilidade pública
Agrolândia (se).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

APAE DE ÁGUAS DE LINDOIA
Utilidade pública
Águas de Lindóia (SP).
(l01) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

APAE DE BOITUVA
Utilidade pública
Boituva (SPI.
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

APAE DE IPORÃ
Utilidade pública
Iporã (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

APAE DE JUAZEIRO
Utilidade pública
Juazeiro (BAl.
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

APAE DE NAVIRAi
Utilidade pública
N aviraí (MS).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

APAE DE NOVA TRENTO
Utilidade pública
Nova Trento (SC).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864
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APAE DE PARANACITY
Utilidade pública
Paranacity (PR).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

APAE DE PATO BRANCO
Utilidade pública
Pato Branco (PR).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

APAE DE SANTA HELENA
Utilidade pública
Santa Helena (PR).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

APAE DE SARANDI
Utilidade pública
Sarandi (PR).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

APROEC - ASSOCIACÃO DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL DE
CARAMBE
Utilidade pública
Castro (PR).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

APROVE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A VELHICE
Utilidade pública
Raul Soares (MG).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

ÃREA INDiGENA
- Demarcação administrativa
Altamíra, Medicilândia e Uruará (PAl.
Decreto n.O 399, de 24 de dezembro de 1991.
Alto Alegre (PR).
Decreto n.O 376, de-24 de dezembro de 1991.
Artpuanã (MT).
Decreto n!' 375, de 24 de dezembro de 1991.
Autazes (AM).
Decreto n.O 378, de 24 de dezembro de 1991.
Barão de Melgaçc (MT).
Decreto n.o 385, de 24 de dezembro de 1991.
Boa Vista (RR).
Decreto n.O 387, de 24 de dezembro de 1991.
Boca do Acre (AM).
Decreto n.O 381, de 24 de dezembro de 1991.

3731
3676
3673
3680
3697
3700
3686

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):4119-4191, nov./dez. 1991.

4122
Pág.
Brasnorte (MT).
Decreto n.O 398. de 24 de dezembro
Euclides da Cunha (BA).
Decreto n." 395, de 24 de dezembro
Grajaú (MA).
Decreto n." 382, de 24 de dezembro
Ibotirama (BA).
Decreto n." 379, de 24 de dezembro
Itaituba (PA).
Decreto n! 393, de 24 de dezembro
Joaquim Gomes (AL).
Decreto n! 392, de 24 de dezembro
Juara (MT).
Decreto n ," 394, de 24 de dezembro

de 1991.

3729

de 199!.

3723

de 1991.

3690

de 1991.

3682

de 1991.

3714

de 199!.

3711

de 1991.

3719

dezembro de 1991.

3692

dezembro de 1991.
(PR).
dezembro de 199!.

3781

Luciara (MT).

Decreto n! 383, de 24 de
Mâncio Lima (AC).
Decreto n! 400, de 24 de
Manoel Ribas e Pitanga
Decreto n." 377, de 24 de

3677

Moju (PAl.

Decreto n.o- 380, de 24 de dezembro
Parauapebas (PA).
Decreto n." 384, de 24 de dezembro
Porto da Folha (SE).
Decreto n.O 401, de 24 de dezembro
Porto Seguro (BA).
Decreto n.O 396, de 24 de dezembro
Santa Maria das Barreiras (PA).
Decreto n.O 397, de 24 de dezembro
São José do Rio Claro (MT).
Decreto n:' 386, de 24 de dezembro
Senador José Porfírio {P'A}.
Decreto n.O 388, de 24 de dezembro
Tangará da Serra (MT).
Decreto n:' 391, de 24 de dezembro
Tomé-Açú {PAl.
Decreto n:' 389, de 24 de dezembro
Varini (AM).
Decreto n.o 390, de 24 de dezembro

de 1991.

3684

de 1991.

3695

de 1991.

3739

de 1991.

3726

de 1991.

3728

de 1991.

3691

de 1991.

3702

de 1991.

3707

de 1991.

3703

de 1991.

3705

ARGENTINA
Tratado
Complementação econômica
Brasil.
Decreto n.o 403, de 26 de dezembro de 1991.

3742
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Tratado Mercosul
Brasil, Paraguai e Uruguai.
Decreto n? 350, de 21 de novembro de 1991.

3329

ARTES PLÁSTICAS
Curso - Autorização
.Ioaçaba (Se).
(32) Decreto de 13 de novembro de 1991.

3793

ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
Utilidade pública
Bragança Paulista (SF).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO GUARANESIA
Utilidade pública
Guaranésia (MG).
(02) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

ASSOCIAÇÃO ANTIALCOOLICA DE JABOTICABAL
Utilidade pública
Jaboticabal (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MATERNIDADE E INFANCIA SÃO
DOMINGOS SAVIO
Utilidade pública
Cruzalia (SP).
(l01) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS
Utilidade pública
Laranjeiras (SE).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA DE DOURADO
Utilidade pública
Dourado (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL SAGRADO CORAÇÃO
Utilidade pública
Cotia (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE
PAULO
Utilidade pública
Araras (S'Pl.
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771
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ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS REUNIDAS DO INSTITUTO CRISTÃO
Utilidade pública
Castro (PRl.
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991. ...
ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
- Instituição.
Decreto n? 371, de 20 de dezembro de 1991.
Legislação - Alteração.
Decreto n.O 404, de 26 de dezembro de 1991.

3800

3667
3743

ASSOCIAÇÃO DAS URSULINAS DE RIBEIRÃO PRETO
Utilidade pública
Ribeirão Preto (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO PROXIMO PAZ E AMOR
Utilidade pública
Guarulhoe (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
Utilidade pública
Paraty (RJ).

(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS
DE CAXIAS DO SUL
Utilidade pública
Caxias do Sul (RS).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3771

4064

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
- V.APAE
ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA DE ATIBAIA
Utilidade pública
Atibaia (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÁNCIA
DE MURIAÉ
Utilidade pública
Muriaé (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):4119·4191, nov./dez. 1991.

4125
.Pág.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
E A INFÃNCIA DE CEDRO
- Utilidade pública
Cedro (CE).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
E A INFÃNCIA DE PICU!
- Utilidade pública
Picuí (PBj.
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE
E A INFÃNCIA DE QUATIS
- Utilidade pública
Quatis (RJ).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800

ASSOCIAÇÃO FAZENDA RENASCER
- Utilidade pública
Belo Horizonte (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

ASSOCIAÇÃO FILANTRÚPICA E BENEFICENTE SANATORIO
THEREZA PERLATTI
- Utilidade pública
Jaú (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991. ...

3785

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
- Utilidade pública
São Paulo (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE DE MARACAI
Utilidade pública
Maracaí (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA ROSALIA
- Utilidade pública
Teófilo Otoni (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

ASSOCIAÇAO LAR DOS VELHINHOS DE MAFRA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
- Utilidade pública
Ma!ra (SC).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064
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ASSOCIAÇAO PARA DEFICIENTES DE AUDIOVISAO
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

ASSOCIAÇAO PARA VALORIZAÇAo E PROMOÇAO DE EXCEPCIONAIS
Utilidade pública
São Bernardo do Campo (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

ASSOCIAÇAO PARAENSE DAS PESSOAS DEFICIENTES
Utilidade pública

Belém (PAI_
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

ATO INTERNACIONAL
Acordo Básico, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura
(IICA), sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institucionais.
Decreto n." 361, de 10 de dezembro de 1991.
.
Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática de São Tomé e Prmcipe.
Decreto n." 337, de 11 de novembro de 1991.
.

3553

3296

Acordo de Complementação Econômica entre o Brasil e a Argentina IACE-14).
Protocolo Adicional ..
Decreto n? 403, de 26 de dezembro de 1991.
.

3742

Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Bangladesh.
Decreto n" 402, de 26 de dezembro de 1991.
.

3741

Acordo de Sede, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
Decreto n:' 360, de 10 de dezembro de 1991.
.

3552

Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Centro Latino-Americano de Física (C LA F) sobre suas Obrigações, Direitos e Privilégios em Território Brasileiro.
Decreto n:' 362, de 10 de dezembro de 1991.
.

3554

Acordo para o Funcionamento do Escritório de Area, entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária
Pan-Americana.
Decreto n.O 353, de 2 de dezembro de 1991.
.

3334

Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais entre
os Países em Desenvolvimento.
Decreto n? 194, de 21 de agosto de 1991 (publicado no DO de 22 de
agosto de 1991 e retificado no DO de 24 de dezembro de 1991.

4071

CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):4119-4191, nov.Zdez. 1991.

4127
Pág.

Acordo sobre Serviços Aéreos entre seus Respectivos Territórios
e Além entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Federal da Nigéria.
Decreto n" 336, de 11 de novembro de 1991.

3295

Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia.
Decreto n. 354, de 2 de dezembro de 1991.
.

3335

Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
dos Países Baixos.
Decreto n:' 355, de 2 de dezembro de 1991.
.

3336 '

Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República
do Paraguai e a República Oriental do Uruguai (Tratado Mercosul).
Decreto n." 350, de 21 de novembro de 1991.

3329

Q

B
BACIA DA LAGOA MIRIM
-

Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia - Regimento Interno.
Decreto n." 405, de 26 de dezembro de HI91.
.. . . ..... .

3744

BANCO DO BRASIL
-

Capital Social
(16) Decreto de 6 de novembro de 1991.

3774

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO IBNCC)
-

Bens, haveres e contencioso judicial - Transferência.

Decreto n." 366, de 17 de dezembro de 1991.

3646

BANGLADESH
Tratado
Cooperação cultural e educacional
Brasil.
Decreto n" 402, de 26 de dezembro de 1991.

3741

BENEFICIO PREVIDENCIARIO
-

Regulamentação.

Decreto n." 357, de 7 de dezembro de 1991.

3440

BIBLIOTECA NACIONAL
Crédito especial.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3953
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Crédito suplementar.
(34) Decreto de 14 de novembro de 1991.
(90) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 199!.
(207) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3794
3852
3953
3975

c
CAFE
- Estoque governamental - Transferência.
Decreto n? 344, de 20 de novembro de 199!.

3313

CAMARA DOS DEPUTADOS
Crédito suplementar.
(59) Decreto de 29 de novembro de 199!.
(163) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(192) Decreto de 30 de dezembro de 199!.
(202) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 199!.

3822
3934
3961
3970
4033

CAPITAL SOCIAL
Banco do Brasil.
{16} Decreto de 6 de novembro de 1991.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos jECT).
(36) Decreto de 21 de novembro de 1991.
Instituto de Resseguros do Brasil (IRE).
(97) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3774

.
.

3796
3858

CARGO
Extinção
Ministério do Exército .
. (31) Decreto de 13 de novembro de 1991.

3792

CASA DA CRIANÇA MARIA CRISTINA DE MELLO DUARTE
Utilidade pública
Itai (SP).
(l01) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

CASA DA HARMONIA DO MENOR CARENTE
Utilidade pública
Cruzeiro Velho (DF).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

CASA DOPARA
Utilidade pública
Rio de Janeiro (RJ).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800
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CENTRO BARBACENENSE DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.
Utilidade pública
Barbacena (MG).

4064

(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM-ME-QUER
Utilidade pública
São Paulo (SF).
1102) Decreto de 16 de dezembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3864

CENTRO DE CONTROLE E INVESTIGAÇÃO IMUNOLÓGICA
Utilidade pública
Campinas (SP).

(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

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

3861

CENTRO DE ESTUDOS DE PEDIATRIA DA ESCOLA PAULISTA
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800

CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIA
DA VISÃO - PRO-VISÃO
Utilidade pública
São José dos Campos (SP)
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE SOCORRO
Utilidade pública
Socorro (SP).

3800

(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

CENTRO EDUCACIONAL E SOCIAL DA CONSOLATA
Utilidade pública
Manaus (AM).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

CENTRO EDUCACIONAL NORTE FLUMINENSE
Utilidade pública
Campos dos Goytacazes (RJ).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800

3800

CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR
Artes Plásticas
Curso - Autorização.
Joaçaba (SC).
(32) Decreto de 13 de novembro de 1991.

3793
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CENTRO LATINO-AMERICANO DE FÍSICA
-

Obrigações, direitos e privilégios - Tratado - Brasil.
Decreto n." 362, de 10 de dezembro de 199!.

3554

CERIMONIAL MILITAR
-

Forças Armadas.
n.O 338, de 11 de novembro de 1991.

Decreto

3297

CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM
Utilidade pública
J undiaí (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 199!.

3771

CIENCIAS CONTABEIS
Curso - Autorização
Leopoldina (MG).
(121) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
Olfrnpia (SP).
(106) Decreto de 19 de dezembro de 1991.
'I'elêmaco (PR).
(122) Decreto de 24 de dezembro de 199!.

3899
3869
3900

CÍENCIAS ECONOMICAS
Curso - Autorização
Vitória (ES).
(302) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4063

CIGARRO
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Alíquota - Alteração.
Decreto n" 328, de I? de novembro de 1991.

3253

CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE SANTOS
Utilidade pública
Santos (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

CNPq
-

V. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-

coCODIGO NACIONAL DE TRÀNSITO
Elaboração de anteprojeto
Prorrogação de prazo.
(19) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3779

COLEGlO ARMSTRONG
Utilidade pública
Campo Belo (MG).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064
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COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Utilidade pública
Campo Grande (MS).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

COLÉGIO SANTOS DUMONT
Utilidade pública
Santos Dumont (MG).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

.

3771

COMBUSTIVEL
-

Preço máximo.

Decreto n.o 342, de 14 de novembro de 1991.

3308

COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS (CAFAI
-

Normas.

Decreto n::' 330, de I? de novembro de 1991.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇOES MILITARES POR SATELITE (CISCOMIS)
Instituição.
Decreto n" 358, de 9 de dezembro de 1991.

3259

3547

COMISSÃO MISTA BRASILEIRO-URUGUAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA BACIA DA LAGOA MIRIM
-

Regimento interno.

Decreto n.O 405, de 26 de dezembro de 1991.

3744

COMISSÃO TÉCNICA DO SALARIO MINIMO
-

Instituição.

Decreto n? 333, de 4 de novembro de 1991.

3285

COMITÉ BRASILEIRO DO DECÉNIO INTERNACIONAL PARA A
REDUÇÃO DOS DESASTRES NATURAIS (CODERNAT)
-

Criação.
(1) Decreto de I? de novembro de 1991.

3759

COMITÉ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA
Tratado
Sede da Delegação
Brasil.
Decreto n." 360, de 10 de dezembro de 1991.

3552

(305) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4068

...
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM)
- Estatuto social.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONABI
- Estatuto.
Decreto n" 369, de 19 de dezembro de 1991.

3650
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COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA
- Tratado
Brasil x Argentina.
Decreto n.o 403, de 26 de dezembro de 1991.

3742

COMUNICAÇÃO SOCIAL
Curso - Autorização
Araçatuba (SP).
(98) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3859

CONFERENCIA DAS NAÇÔES SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
-

Atividades educacionais
(86) Decreto de 12 de dezembro de 1991.

3847

CONSELHO METROPOLITANO DE SÃO PAULO DA SOCIEDADE
DE SÃO VICENTE DE PAULO
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E
TECNOLOGICO (CNPq)_
Crédito adicional.
(284) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4047

Crédito especial
(204) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3972

Crédito suplementar.
(12) Decreto de 4 de novembro de 1991.
(90) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(170) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(186) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(288) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

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

3770
3852
3942
3955
4051

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONANDA)
-

Regulamentação.
Decreto n:' 408, de 27 de dezembro de 1991.

3751

CONSERVATÔRIO MUSICAL MARCELO TUPINAMBA
Desenho industrial
Curso - Autorização
São Paulo (SP).
(33) Decreto de 13 de novembro de 1991, publicado no DO de 14
de novembro de 1991 e retificado no DO de 6 de dezembro de

1991.

.

.

. ______

_

..

. __

3794

CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA
Crédito suplementar.
(91) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3853
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CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
-

Fiscalização e arrecadação.
Decreto n.O 321, de I? de novembro de 1991.

3238

COOPERAÇÃO CULTURAL
- Tratado
Brasil x Bangladesh.
Decreto n.o 402, de 26 de dezembro de 1991.

3741

COOPERAÇÃO EDUCACIONAL
- Tratado
Brasil x Bangladesh.
Decreto n~ 402, de 26 de dezembro de 1991.

3741

COREIA
Tratado
Tributação.
Decreto n? 354, de 2 de dezembro de 1991.

3335

CPRM
-

V. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.

CRECHE ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
Utilidade pública

São Paulo (SP).

3800

(40) Decreto de 22 de novembro de 1991. .

CRECHE BENEFICENTE MENINO JESUS
- Utilidade pública
Recife (PE).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE
Utilidade pública
Bauru (SP).

(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

CRECHE E BERÇÁRIO SANTA CECÍLIA
Utilidade pública
Presidente Alves (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800

CRECHE E CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PARQUE INFAN·
TIL LUIZA BARBI LUIZÃO
-

Utilidade pública
Balbinos (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800
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CRECHE E ESCOLA MATERNAL DE AVANHANDAVA
Utilidade pública
Avanhandava (SPj.
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

CRECHE NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Utilidade pública
Franca (SF).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

CRECHE PINGO DE LEITE
Utilidade pública
Ribeirão Preto (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

CRECHE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
Utilidade pública
Barretos (SPj.
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

CRECHE SÁO VICENTE DE PAULO
Utilidade pública
Limeira (SF).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

CRÉDITO ADICIONAL
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPql.
(284) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Diversas empresas.
{2gB} Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Diversos órgãos.
(281) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Encargos Financeiros da União.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(287) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
Justiça do Trabalho.
(159) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
Justiça Federal.
(159) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
(262) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Ministério da Educação.
(294) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Ministério da Infra-Estrutura.
(279) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.

4047
4060
4043

4050
3931
3931
4025
4056
4042
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Ministério da
(157) Decreto
(193) Decreto
Ministério da
(263) Decreto

Justiça.
de 27 de dezembro de 1991.
de 30 de dezembro de 1991.
Saúde.
de 31 de dezembro de 1991.

3929
3962
4026

Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
(263) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4026

Presidência da República.
(213) Decreto 'de 30 de dezembro de 1991.

3980

Secretaria da Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
(65) Decreto de 4 de dezembro de 1991.

3827

Tribunal de Contas da União.
(193) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3962

CREDITO ESPECIAL
Biblioteca Nacional.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3953

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

(CNPq).
(204) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3972

Encargos financeiros da União
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(45) Decreto de 26 de novembro de 1991.
..
.
(178) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3808
3948

Fundação Casa de Rui Barbosa.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3953

Ministério da Ação Social.
(256) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Alteração.
(249) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Ministério da Aeronáutica.
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
(200) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica
(189) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

4019
4012

3909
3968
3958

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
(229) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3994

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(257) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(286) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4019
4049

Ministério da
(255) Decreto
(276) Decreto
(277) Decreto
(282) Decreto

4018
4039
4040
4045

Educação.
de 31 de dezembro
de 31 de dezembro
de 31 de dezembro
de 31 de dezem bro

de
de
de
de

1991.
1991.
1991.
1991.
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Ministério da Infra- Estrutura.
(272) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(177) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
Ministério da
(134) Decreto
(222) Decreto
(269) Decreto

4036
3947

.

Justiça.
de 26 de dezembro de 1991.
de 30 de dezembro de 1991.
de 31 de dezembro de 1991.

.

3909
3988
4033

Ministério da Marinha.
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1991.

3909

Ministério das Relações Exteriores.
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1991.

3909

Ministério do Exército.
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1991.

.

Operações Oficiais de Crédito.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(218) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.

3909

3984

Presidência da República.
3909
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1991. .
.
3925
(153) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
3973
(205) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
3981
(214) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
3982
(215) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
3992
(227) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.
3943
(171) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
.
.
.
(226) Decreto de 30 de dezembro ·de 1991.
3991
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
(203) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
Entidades supervisionadas.
(280) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.

4043

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(296) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.

4058

3971

CRÉDITO SUPLEMENTAR
Biblioteca Nacional.
(34) Decreto de 14 de novembro de 1991.
(90) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(207) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3794
3852
3953
3975

Câmara dos Deputados.
(59) Decreto de 29 de novembro de 1991.
(163) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(192) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(202) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3822
3934
3961
3970
4033
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).

(12) Decreto de 4 de novembro de 1991.
(90) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(170) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(186) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(288) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3770
3852
3942
3955
4051

.
.

Consultoria Geral da República.
(91) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

3853

Diversas empresas.
(103) Decreto de 17 de dezembro de 1991.
(299) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3866
4061

Diversas Unidades Orçamentárias.
(197) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3965

Di versos órgãos.
(3) Decreto de I? de novembro de 1991.
(241) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(243) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(244) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(246) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(258) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(291) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

.
.
.
.
.

3762
4004
4006
4007
4009
4021
3960

Encargos Financeiros da União.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(21) Decreto de 11 de novembro de 1991.
.
(27) Decreto de 12 de novembro de 1991.
.
(61) Decreto de 29 de novembro de 1991.
.

3781
3787
3824

Encargos Previdenciários da União.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(4) Decreto de I? de novembro de 1991.
(245) Decreto de 31 de dezembro de 1991. ...

3763
4008

Entidades em Extinção, Dissolução ou Prívatização.
(87) Decreto de 12 de dezembro de 1991.
.
(115) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
(136) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
(164) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
.
(260) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(267) Decreto de31 de dezembro de 1991.
(274) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

.
.
.
.
.
.

3849
3894
3911
3935
4023
4030
4037

Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA).
(11) Decreto de 4 de novembro de 1991.
.
(92) Decreto de 16 de dezembro de 1991 (publicado no DO de 17 de
dezembro de 1991f.
.
.
(Retificado no DO de 7 de janeiro de 1992).
.
.

3854
4074

Fundação Alexandre de Gusmão.
(219) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3985

.

3769
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Fundação Casa de Rui Barbosa.
(34) Decreto de 14 de novembro de 199!.
(170) Decreto de 27 de dezembro de 199!.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3794
3942
3953

Fundação Cultural Palmares.
(34) Decreto de 14 de novembro de 1991.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3794
3953

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro).
(56) Decreto de 10 de outubro de 1991 (publicado no DO de 14 de
outubro de 1991 e retificado no DO de 23 de dezembro de 1991).

4072

Fundo de Atividades Espaciais.
(170) Decreto de 27 de dezembro de 1991.

3942

Fundo de Atividade para a Amazônia.
(217) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3984

Instituto Brasileiro de Arte e Cultura.
(34) Decreto de 14 de novembro de 1991.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3794
3953

Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural.
(34) Decretode 14 de novembro de 1991.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3794
3953

Justiça do Trabalho.
(2) Decreto de I? de novembro de 1991. ooooooo.
(20) Decreto de 11 de novembro de 1991. ooooooooooooooooooooooooo
(85) Decreto de 11 de dezembro de 1991. ooooooooooooooooooooooooo
(44) Decreto de 27 de dezembro de 1991. ooooooooooooo. oooooooooo
(45) Decreto de 27 de dezembro de 1991. oooooo. ooooooooooooooooo
(182) Decreto de 30 de dezembro de 1991. ooo' oo. ooooooooooooooooo
oooooo. oooooooooo
(201) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
ooooooooooo. oo
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3761
3780
3846
3917
3918
3952
3969
4033

Justiça Eleitoral.
(20) Decreto de 11 de novembro de 1991.
(76) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
(85) Decreto de 11 de dezembro de 1991.
(45) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(202) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(206) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3918
3970
3974
4033

Justiça Federal.
(2) Decreto de I? de novembro de 1991. ooooooooo. oooooooooooooooo
(76) Decreto de 10 de dezembro de 1991. ooooooooooooooooooooooooo
(148) Decreto de 27 de dezembro de 1991. ooooooooooooo. oooooooooo
(51) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
.. ooooooooooo
(83) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.. ooo.. oooooo' . ooo
. ooooooooo. o.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3761
3838
3921
3923
3953
4033
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Justiça Militar.
(20) Decreto de 11 de novembro de 1991.
.
(201) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
Ministério da Ação Social.
(52) Decreto de 27 de novembro de 199!.
(53) Decreto de 27 de novembro de 1991.
(54) Decreto de 27 de novembro de 1991.
(113) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
(114) Decreto de 23 de dezembro de 199!.
(118) Decreto de 23 de dezembro de 199!.
(120) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
(138) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
(154) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
.
(155) Decreto de 27 de dezembro de 1991 (publicado no DO de 30
de dezembro de 1991).
(Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992).
(179) Decreto de 30 de dezembro de 199!.
(223) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(293) Decreto de 30 de dezembro de 1~91.
Ministério da Aeronáutica.
(43) Decreto de 26 de novembro de 1991.
.
(60) Decreto de 29 de novembro de 1991.
(150) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(188) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(289) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
(5) Decreto de I? de novembro de 1991.
(7) Decreto de 4 de novembro de 1991.
.
(165) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(166) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(233) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(234) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(239) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(247) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(251) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(261) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(283) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(295) Decreto de 31 de dezembro de 1991. .
.
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(25) Decreto de 11 de novembro de 1991.
(49) Decreto de 27 de novembro de 1991.
(79) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
(87) Decreto de 12 de dezembro de 1991.
(108) Decreto de 19 de dezembro de 1991. .
.
(115) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
.
(116) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
(164) Decreto de 27 de dezembro de 1991.

3780
3969
3814
3815
3815
3892
3893
3897
3898
3913
3926
3927
4076
3949
3989
4055
3806
3823
3922
3957
4033
4052
3764
3766
3937
3938
3997
3998
4003
4010
4014
4024

4046
4057

.

3784
3812
3840
3849
3870
3894
3895
3935
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(198)
(230)
(237)
(260)
(266)
(278)

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

de
de
de
de
de
de

30
31
31
31
31
31

de
de
de
de
de
de

dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro

de
de
de
de
de
de

1991.
1991.
1991.
1991.
1991.
1991.

3966
3994
4001
4023
4029
4041

Ministério da Educação.
(22) Decreto de 11 de novembro de 1991.
(23) Decreto de 11 de novembro de 1991.
(37) Decreto de 22 de novembro de 1991.
(63) Decreto de 4 de dezembro de 1991.
(64) Decreto de 4 de dezembro de 1991.
(67) Decreto de 5 de dezembro de 1991.
(68) Decreto de 5 de dezembro de 1991.
(69) Decreto de 5 de dezembro de 1991.
(77) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
(82) Decreto de 11 de dezembro de 1991.
(83) Decreto de 11 de dezembro de 1991.
(84) Decreto de 11 de dezembro de 1991.
(94) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(95) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(220) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(224) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(228) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(231) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(252) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(253) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(254) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(265) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(297) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3782
3783
3797
3825
3826
3829
3830
3831
3839
3843
3844
3845
3856
3856
3986
3989
3993
3995
4016
4017
4017
4028
4059

Ministério da Infra- Estrutura.
(13) Decreto de 4 de novembro de 1991.
(46) Decreto de 26 de novembro de 1991
(70) Decreto de 5 de dezembro de 1991. ..
(88) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(96) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(104) Decreto de 17 de dezembro de 1991.
(107) Decreto de 19 de dezembro de 1991.
(119) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
(158) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(236) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(240) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(268) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(270) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

.
.

.
.

Ministério da Justiça.
(52) Decreto de 28 de outubro de 1991 (publicado no DO de 29 de
outubro de 1991 e retificado no DO de 12 de dezembro de 1991). . ..
(17) Decreto de 7 de novembro de 1991.

3771
3809
3832
3850
3857
3867
3869
3897
3930
4000
4003
4031
4034

4072
3775
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(38) Decreto de 22 de novembro de 1991
(47) Decreto de 26 de novembro de 1991.
(105) Decreto de 17 de dezembro de 1991.
(146) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(160) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(187) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(l90) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(191) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(192) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(202) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(225) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3798
3810
3868
3919
3932
3956
3959
3960
3961
3970
3990

.
.

Ministério da Marinha.
(15) Decreto de 6 de novembro de 1991.
.
(194) Decreto de ao de dezembro de 1991.
.
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.
(143) Decreto de 27 de dezembro de 1991.

3773
3963
3917

.

Ministério da Saúde.
(9) Decreto de 4 de novembro de 1991.
.
(55) Decreto de 27 de novembro de 1991. . . . . . . .
.
.
(74) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
.
(75) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
.
(117) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
.
.
(156) Decreto de 27 de dezembro de 1991 (publicado no DO de 30
de dezembro de 1991).
.
.
(Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992)
.
.
(180) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(195) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(211) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(232) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
(235) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
(242) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
(259) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
(293) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
Ministério das Relações Exteriores.
(8) Decreto de 4 de novembro de 1991.
(42) Decreto de 26 de novembro de 1991.
(71) Decreto de 5 de dezembro de 1991.
(141) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
(167) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
Ministério do Exército.
(44) Decreto de 26 de novembro de 1991.
(78) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
(149) Decreto de. 27 de dezembro de 1991.
(172) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(173) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

.
.
.
.
.
.

3767
3816
3836
3837
3896
3928
4076
3950
3964
3978
3996
3999
4005
4022
4055
3767
3806
3833
3915
3939
3807
3839
3922
3943
3944

4033
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Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
(24) Decreto de 11 de novembro de 1991.
.
.
(74) Decreto de 10 de dezembro de 199!.
(117) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
.
(156) Decreto de 27 de dezembro de 1991 (publicado no DO de 30
de dezembro de 1991).
(Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992).
(180) Decreto de 30 de dezembro de 199!.
(185) Decreto de 30 de dezembro de 199!.
(195) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(211) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(235) Decreto de 31 de dezembro de 199!.
(259) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Ministério Público da União.
(81) Decreto de 11 de dezembro de 1991.
(147) Decreto de 27 de dezembro de 199!.
(148) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(161) Decreto de 27 de dezembro de 1991 (publicado no DO de 30
de dezembro de 1991).......
.
.
Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992.
.
.
(162) Decreto de 27 de dezembro de 1991 (publicado no DO de 30
de dezembro de 1991).
.
.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991. .

.

Operações Oficiais de Crédito.
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(48) Decreto de 26 de novembro de 1991
.
(112) Decreto de 20 de dezembro de 1991.
.
(250) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
Presidência da República.
(10) Decreto de 4 de novembro de 1991.
(80) Decreto de 11 de dezembro de 1991.
(89) Decreto de 16 de dezembro de 1991. ..
(135) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
(176) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(196) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(199) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(208) Decreto de 30 de dezembro' de 1991.
(210) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(212) Decreto de 30 de dezembro de 1991. .
(238) Decreto de 31 de dezembro de 1991. .
(268) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(292) Decreto de-Sl de dezembro de 1991.

.
.

3783
3836
3896
3928
4076
3950
3954
3964
3978
3999
4022
3842
3920
3921
3933
4975
3934
394]
3811
389]
4013

.
.
.
.
.
.

.
.

3768
3841
3851
3999
4039
4058
4061
3975
3977
3979
4002
4031
4054

Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.
(52) Decreto de 9 de outubro de 1991 (publicado no DO de 10 de
outubro de 1991 e retificado no DO de 29 de novembro de 1991)
.
(175) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
.
(290) Decreto de 31 de dezembro de 1991. .
.

3814
4038
4053

.
.
.
.
.
.
.
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Secretaria da
(137) Decreto
(139) Decreto
(174) Decreto
(285) Decreto

Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
de 26 de dezembro de 1991.
.........
de 26 de dezembro de 1991.
de 30 de dezembro de 1991.
de 31 de dezembro de 1991.

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
(35) Decreto de 14 de novembro de 1991.
(93) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(140) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
(142) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
(168) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(169) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(209) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(275) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Entidades supervisionadas
(273) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3912
3913
3945
4048
3795
3835
3914
3916
3940
3941
3976
4038

4036

Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República.
(51) Decreto de 27 de novembro de 1991 (publicado no DO de 28 de
novembro de 1991).
(Retificado no DO de 17 de dezembro de 1991).
(216) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
.

3813
4074
3983

Secretaria dos Desportos da Presidência da República.
(175) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3946

Senado FederaL
(47) Decreto de 26 de novembro de 1991.
(152) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(161) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(163) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(191) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(202) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(222) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(264) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3810
3925
3933
3934
3960
3970
3988
4027
4033

Superintendência da Zona Franca de Manaus ISuframa).
(62) Decreto de 4 de dezembro de 1991. ..

3825

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudenel.
(50) Decreto de 27 de novembro de 1991.

3812

Superior Tribunal de Justiça.
(206) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3974

Supremo Tribunal Federal.
(20) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3780

Tribunal de Contas da União.
(41) Decreto de 25 de novembro de 1991.

3805
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CRIANCA
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) - Regulamentação.
Decreto n! 408, de 27 de dezembro de 1991.

CRIME FUNCIONAL
- Legislação tributária.
Decreto n? 325, de I? de novembro de 1991.

3751

3245

CRUZ VERMELHA
Tratado
Sede da Delegação
Brasil.
Decreto n? 360, de 10 de dezembro de 1991.

3552

CULTURA
Tratado
Brasil x São Tomé e Príncipe.
Decreto n.O 337, de 11 de novembro de 1991.

3296

CURSO
Autorização
Administração
São Paulo (SF).
(129) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
Artes Plásticas
Joaçaba (SC).
(32) Decreto de 13 de novembro de 1991.
Ciências Contábeis
Leopoldina (MG).
(121) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
Olímpia (SF).
(106) Decreto de 19 de dezembro de 1991.

3905

.

.

.

3793
3899
3869

Telêmaco (PR).
(122) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
.
Ciências econômicas
Vitória (ES).
(302) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Comunicação Social
Araçatuba (SP).
(98) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Dança
São Paulo (SP).
(131) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
.
Desenho industrial.
São Paulo (SP).
(33) Decreto de 13 de novembro de 1991 (publicado no DO de 14 de
novembro de 1991 e retificado no DO de 6 de dezembro de 1991)...

3900
4063
3850
3906

3794
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Direito
Natal (RN).
(123) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
Matemática
Telêmaco (PR).
(122) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
Odontologia
Cianorte (PR).
(132) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
Pedagogia
Barra do Garças (MT).
(301) Decreto de 31 de dezembro de 199!.
Macaca (SP).
(127) Decreto de 24 de dezembro de 199!.
Rio de Janeiro (RJ).
(125) Decreto de 24 de dezembro de 199!.
Telêmaco Borba (PR).
(128) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
Tecnologia em Processamento de Dados
Campo Grande (MS).
(124) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
Curitiba (PR).
(99) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Rio de Janeiro (RJ).
(126) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
São José do Rio Preto (SP).
(100) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
São José dos Pinhais (PR).
(300) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
São Paulo (SP).
(130) Decreto de 24 de dezembro de 1991.

3901
3900
3907
4063
3903
3902
3904
3901
3860
3903
3860
4062

3994

D
DANÇA

Curso - Autortzação
São Paulo (SP).
(131) Decreto de 24 de dezembro de 1991.

3995

DECRETOS
-

Revocação
6.934, de 30 de abril de 1908;
22.626. de 7 de abril de 1933;
24.599, de 6 de julho de 1934;
40.359, de 16 de novembro de 1956;
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54.937, de 4 de novembro de 1964;
54.938, de 4 de novembro de 1964;
56.227, de ao de abril de 1965;
57.286. de 18 de novembro de 1965;
59.195. de 8 de setembro de 1966;
65.268, de 3 de outubro de 1969;
74.619, de 26 de setembro de 1974;
79.528, de 13 de abril de 1977;
98.648, de 20 de dezembro de 1989.
(57) Decreto de 29 de novembro de 199!.

3819

DELEGAÇÃO DE COMPETÉNCIA
Ministério da Saúde.
(19) Decreto de 12 de novembro de 199!.
Altamira, Medicilândia e Uruará (PA).
Decreto n.O 399, de 24 de dezembro de 199!.
Alto Alegre (RR).
Decreto n.O 376, de 24 de dezembro de 1991.
Aripuanã (MT).
Decreto n.O 375. de 24 de dezembro de 1991.
Autazes (AM).
Decreto n.O 378, de 24 de dezembro de 1991.
Barão de Melgaço (MT).
Decreto n.O 385, de 24 de dezembro de 1991.
Boa Vista (RR).
Decreto n." 387, de 24 de dezembro de 1991.
Boca do Acre (AM).
Decreto n." 381, de 24 de dezembro
Brasnorte (MT).
Decreto n." 398, de 24 de dezembro
Euclides da Cunha (BA).
Decreto n." 395, de 24 de dezembro
Grajaú (MA).
Decreto n." 382, de 24 de dezembro
Ibotirama (BA).
Decreto n." 379, de 24 de dezembro
Itaituba (FA).
Decreto n." 393, de 24 de dezembro
Joaquim Gomes (AL).
Decreto n." 392, de 24 de dezembro

3791
3731
3676
3673
3680
3697
3700

de 1991.

3686

de 1991.

3729

de 1991.

3723

de 1991.

3690

de 1991.

3682

de 1991.

3714

de 1991.

3711

Juara (MT).
Decreto n." 394, de 24 de dezembro de 1991.

3719

Luciara (MT).
Decreto n." 383, de 24 de dezembro de 1991.
Mâncio Lima (AC).
Decreto n." 400, de 24 de dezembro de 1991.

3692
3738
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Manoel Ribas e Pitanga (PR).
Decreto n,O 377, de 24 de dezembro de
Moju (PAI.
Decreto n.o 380, de 24 de dezembro de
Parauapebas (PAI.
Decreto TI.O 384, de 24 de dezembro de
Porto da Folha (SE).
Decreto TI,O 401, de 24 de dezembro de
Porto Seguro (BA).
Decreto TI.O 396, de 24 de dezembro de
Santa Maria das Barreiras (BA).
Decreto n? 397, de 24 de dezembro de
São José do Rio Claro (MT).
Decreto n? 386, de 24 de dezembro de
Senador José Porffrio (PAl.
Decreto n" 388, de 24 de dezembro de
'I'angará da Serra (MT).
Decreto n? 391, de 24 de dezembro de
Tomé-Açu (PA).
Decreto TI,O 389, de 24 de dezembro de
Varini (AM).
Decreto TI.O 390, de 24 de dezembro de

1991.

3677

1991.

3684

1991.

3695

1991.

3739

1991.

3726

1991.

3728

1991.

3698

1991.

3702

1991.

3707

1991.

3703

1991.

3705

DEMONSTRAÇÀO FINANCEIRA
Correção monetária.
Decreto n:' 332, de 4 de novembro de 1991.

3262

DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL
Operação conjunta de fiscalização
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Decreto n.O 321, de 1? de novembro de 1991.

3238

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÀO VICENTINA
Utilidade pública
Franca (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

DESAPROPRIAÇÀO
Imóvel urbano
Porto Alegre (RS).
(56) Decreto de 28 de novembro de 1991.
(73) Decreto de 7 de dezembro de 1991.
Rio de Janeiro (RJ}.
(28} Decreto de 12 de novembro de 1991.

3817
3825
3788
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DESAPROPRIAÇÃO OU SERVIDÃO DE PASSAGEM
Petróleo Brasileiro (Petrobrás)
Distrito Federal, São Paulo e Goiás.
(111) Decreto de 20 de dezembro de 1991.

3876

DESENHO INDUSTRIAL
Curso
Autorização
São Paulo (SP).
(33) Decreto de 13 de novembro de 1991 (publicado no DO de 14 de
novembro de 1991 e retificado no DO de 6 de dezembro de 1991).

3794

DESPESAS DE PESSOAL
-

Administração FederaL

Decreto n.G 322, de I? de novembro de 1991.

3239

DIÁRIA
Concessão
Serviço Público.
Decreto n? 343, de 19 de novembro de 1991.

3308

DIREITO
Curso - Autorização

NatalIRN).
(123) Decreto de 24 de dezembro de 1991.

3901

DISPENSÁRIO DOS POBRES
Utilidade pública
Piracicaba (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

DIVERSAS EMPRESAS
Crédito adicional.
(298) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4060

Crédito suplementar.
(103) Decreto de 17 de dezembro de 1991.
(299) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3866
4061

DIVERSAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
-

Crédito suplementar.
(197) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3965

DIVERSOS ORGÃOS
Crédito adicional.
(281) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4043

Crédito suplementar.
(3) Decreto de I? de novembro de 1991.
(241) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(243) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3762
4004
4006
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(244)
(246)
(258)
(291)

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

de
de
de
de

31 de
31 de
31 de
31 de

dezembro
dezembro
dezembro
dezembro

de
de
de
de

1991.
1991.
1991.
1991.

4007
4009
4021
4053

empenho.
30 de dezembro de 1991.
31 de dezembro de 1991.
31 de dezembro de 1991.

3987
4011
4035

DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
Movimentação e
(221) Decreto de
(248) Decreto de
(271) Decreto de

E
EDUCAÇAo
Transferência de recursos financeiros
Redução
Governo do Distrito Federal.
Decreto n.O 323, de I? de novembro de 1991.

3243

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Utilidade pública
Guararapes (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

EDUCANDÁRIO SANTO ANTONIO
Utilidade pública
Rondonópolis (MT).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

EFETIVO MILITAR
-

Ministério do Exército.
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1991.

3872

EMFA
-

V. Estado-Maior das Forças Armadas.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECTI
-

Capital social.
(36) Decreto de 21 de novembro de 1991. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3796

EMPRESA ESTATAL
- Recolhimento de dividendos
Tesouro Nacional.

Decreto n.O 326, de I? de novembro de 1991.

3248
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ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
Crédito especial
Supervisão ~ Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(45) Decreto de 26 de novembro de 1991
.
(178) Decreto de 30 de dezembro de 1991. ..
.
.
Crédito suplementar
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(21) Decreto de 11 de novembro de 1991
.
(27) Decreto de 12 de novembro de 1991
.
(61) Decreto de 29 de novembro de 1991
(287) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3781
3787
3824
4050

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO
Crédito suplementar
Supervisão - Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento.
(4) Decreto de I? de novembro de 19~n
.
(245) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3763
4008

ENERGIA ELÉTRICA
- Discriminação de receitas.
Decreto n? 409, de 30 de dezembro de 1991.

3753

ENSINO
- Exército
Legislação - Alteração.
Decreto n,o 341, de 13 de novembro de 1991.

3307

ENSINO SUPERIOR
Organização e funcionamento
Regulamentação.
Decreto n? 359, de 9 de dezembro de 1991.

3328

ENTIDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA CASA DO CAMINHO
Utilidade pública
Valinhos (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991. ,
,' o
" oo.

4064

ENTIDADES EM EXTINÇÃO, DISSOLUÇÃO OU PRIVATIZAÇÃO
Crédito suplementar o
(87) Decreto de 12 de dezembro de 1991 oo
ooo ooo. ' ooo.
(115) Decreto de 23 de dezembro de 1991
oo' . ooo
oooooo. o' . ooo
(136) Decreto de 26 de dezembro de 1991 . o, ooo
(164) Decreto de 24 de dezembro de 1991
',o
, oooo
, oo
(260) Decreto de 31 de dezembro de 1991
oooo. . . . . .
(267) Decreto de 31 de dezembro de 1991
,
ooooo. . . . .
(274) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
, .. o oooo.

3849
3894
3911
3826
4023
4030
4037

ENTIDADES LIQUIDADAS OU EM EXTINÇÃO
Obrigações financeiras.
Decreto n? 348, de 21 de novembro de 1991. ." ooooo..... oo. ooo

3325

3808
3839
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ESCOLA DOMÉSTICA MARIA RAYTHE
Utilidade pública
Rio de Janeiro (RJ).
(26) Decreto de 11 de novembro 'de 1991.

3785

ESTADO-MAIOR DAS FORCAS ARMADAS (EMFA)
Comissão de Desenvolvimento do Projeto e da Implantação do
Sistema de Comunicações Militares por Satélite (CISCOMIS)
Instituição.
Decreto n~ 358, de 9 de dezembro de 1991.
Crédito suplementar.
(11) Decreto de 4 de novembro de 1991
.
(92) Decreto de 16 de dezembro de 1991 (publicado no DO de 17 de
dezembro de 1991).
.
.
(Retificado no DO de 7 de janeiro de 1992).
ESTATUTO
Alteração
Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel).
Decreto n.O 406, de 27 de dezembro de 1991.
Companhia Nacional de Abastecimento.
Decreto n.O 369, de 19 de dezembro de 1991.

3547
3769
3854
4074

3746
3650

ESTATUTO SOCIAL
- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).
(305) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
ESTRUTURA REGIMENTAL
Alteração
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (rBPC).
Decreto n." 335, de 11 de novembro de 1991.
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (lBPC).
Decreto n' 374, de 23 de dezembro de 1991.

.

4068

3288
. ___

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Decreto n.o 339, de 12 de novembro de 1991.
,
,..........

3672

3299

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siapejo

Decreto n." 347, de 21 de novembro de 1991.
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
Decreto n,o 347, de 21 de novembro de 1991.
,.,.,....
EXERCITO
Comando da 1 ~ Brigada de Infantaria Motorizada
Desativação
Petrópolis (RJ).
(30) Decreto de 13 de novembro de 1991.
,

,

,

.

3323

3323

3791

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. 11):4119-4191, nov./dez. 1991.

4152
Pág.

Reativação
Boa Vista (RR).
(301 Decreto de 13 de novembro de 1991.

3791

Ensino
Legislação - Alteração.
Decreto n? 341, de 13 de novembro de 1991.

3307

Regulamento disciplinar
Alteração.
Decreto n? 351, de 21 de novembro de 1991.

·3330

22~

Brigada de Infantaria de Selva
Extinção
Boa Vista (RR).
(SO) Decreto de 13 de novembro de 1991. .

3791

F
FEDERAÇÀO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE CEGOS (FEBEC)
Utilidade pública
Florianópolis (SC).
(141 Decreto de 4 de novembro de 1991. .. . . . . . . . . . . . .

3771

FEIRA DO LIVRO DE FRANKFURT
- Comissão organizadora.
(304) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4067

FORÇAS ARMADAS
- Cerimonial militar.
Decreto n. 338, de 11 de novembro de 1991.
'
- Comissão de Alimentação das Forças Armadas (CAFA) mas.
Decreto n,o 330, de I? de novembro de 1991.
Q

.
N ar-

3297

3259

FRATERNIDADE IRMÀ CLARA
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

FUNDAÇÀO ALEXANDRE DE GUSMÀO
- Crédito suplementar.
(219) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3985

FUNDAÇAO CASA DA CRIANÇA BENTO GONÇALVES
Utilidade pública
Bento Gonçalves (RS).
.
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785
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FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA
-

Crédito especial.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3845

Crédito suplementar.
(34) Decreto de 14 de novembro de 1991.
(170) Decreto de 27 de dezembro de 1991.

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

3794
3942

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

3794
3845

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
Crédito suplementar.
(34) Decreto de 14 de novembro de 1991.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
-

Extinção.
Decreto n.O 370, de 20 de dezembro de 1991.

3664

FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
- V. também Associação das Pioneirais Sociais
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE DE ARAXA
Utilidade pública
Araxá (MG).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3800

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBER·
LANDIA
Utilidade pública
Ubertándía (MG).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO ARTISTICA
Utilidade pública
Belo Horizonte (MO).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991. ..

3800

FUNDAÇAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE ARAGUARI
Utilidade pública
Araguari (MG).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

FUNDAÇAO EDUCACIONAL JORGE FERRAZ
Utilidade pública
Governador Valadares (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO (FUNDACENTROI
-

Crédito suplementar.
(56) Decreto de 10 de outubro de 1991 (publicado no DO de 14 de
outubro de 1991 e retificado no DO de 23 de dezembro de 1991). ...

3817
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FUNDAÇÃO JOSE BONIFACIO LAFAIETTE DE ANDRADA
Utilidade pública
Barbacena (MG).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

FUNDAÇÃO NAVANTINO ALVES
Utilidade pública
Belo Horizonte (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

FUNDAÇÃO SANTO ANTONIO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA
Utilidade pública
Maceió (AL).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS
- Crédito suplementar.
(170) Decreto de 27 de dezembro de 1991.

3942

FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA
- Crédito suplementar.
(217) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3984

FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS (FDDD)
- Regulamentação.
Decreto n.O 407, de 27 de dezembro de 1991.

3747

G
GANHO DE CAPITAL
- Imposto de renda.
Decreto n" 324, de I? de novembro de 1991.

3244

GASOLINA AUTOMOTIVA
- Preço máximo.
Decreto n:' 342, de 14 de novembro de 1991.

3308

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Transferência de recursos financeiros - Redução.
Decreto n,O 323, de I? de novembro de 1991.
GRUPO MERCADO COMUM
Composição.
(66) Decreto de 4 de dezembro de 1991.

.

3243

3828
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H
HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
Utilidade pública
Torres (RS).
.
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES
- Utilidade pública
Cosmópolis (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

HOSPITAL BENEFICENTE sxo JOSÉ
Utilidade pública
Herculândia (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA
Utilidade pública
Entre Rios de Minas (MG).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

.

3785

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Utilidade pública
Itaporanga (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR
Utilidade pública
São Cristovão (SE).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
Utilidade pública
Cachoeira do Itapemirim (ES).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
Utilidade pública
Cachoeira do Itapemirim (ES).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

HOSPITAL MONSENHOR GENÉSIO
Utilidade pública
.Iuruaia (MG).
(l01) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Utilidade pública
Dom Sílvério (MG).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864
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HOSPITAL SÃO BENEDITO
Utilidade pública
Benedito Novo (Se).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

HOSPITAL SÃO PEDRO DE MALLET
Utilidade pública
Mallet (PRI.
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO
Utilidade pública
Campina Verde (MG).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3800

3864

.

3785

HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA A INFÃNCIA E A
MATERNIDADE
Utilidade pública
Lavras (MG).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

I
IAA
V. Instituto do Açúcar e do Álcool.

IBASE - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES SOCIAIS E
ECONOMICAS
Utilidade pública
Rio de Janeiro (RJ).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

IICA
- V. Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura.
ILICITO PENAL
- Legislação tributária.
Decreto n." 325, de I? de novembro de 199!.
IMOVEL URBANO
Alienação
Universidade Federal do Pará.
(18) Decreto de 11 de novembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desapropriação
Porto Alegre (RS).
(56) Decreto de 28 de novembro de 1991.
(73) Decreto de 7 de dezembro de 1991.
Rio de Janeiro (RJ).
(28) Decreto de 12 de novembro de 1991.

3245

3776

3817
3835
3788
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IMPOSTO DE RENDA
- Dedução.
Decreto n~ 349, de 21 de novembro de 1991.
- Ganho de capital.
Decreto n." 324, de I? de novembro de 1991.

3328
3244

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CÃMBIO E SEGURO
- Regulamentação.
Decreto n." 329, de I? de novembro de 1991.

3253

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Alíquota
Alteração.
Decreto n? 327, de I? de novembro de 1991.
Decreto n." 328. de I? de novembro de 1991.
Decreto n." 340, de 13 de novembro de 1991.
Decreto n." 364, de 16 de dezembro de 1991.

3250
3253
3306
3644

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL (IM BEL)
- Estatuto - Alteração.
Decreto n." 406, de 27 de dezembro de 1991.

3746

INSS
- V. Instituto Nacional do Seguro Social.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
- Pessoal - Contratação.
(I33) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
INSTITUTO ALEXSANDRO ALCINO OLIVEIRA PORTO DO MENOR
Utilidade pública
Aracaju (SE).
(l01) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA
Crédito suplementar.
(34) Decreto de 14 de novembro de 1991.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMÕNIO CULTURAL
Crédito suplementar.
(34) Decreto de 14 de novembro de 1991.
(184) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
Estrutura regimental.
Decreto n.O 335, de 11 de novembro de 1991.
Alteração.
Decreto n~ 374, de 23 de dezembro de 1991.

3908

CASA

3861

3794
3953

3794
3953
3288
3672
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INSTITUTO DE ESTUDO SOCIO·ECONOMICO - INESC
Utilidade pública
Brasília (DF).
.

3800

(40) Decreto de 22 de novembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3800

(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

INSTITUTO DE POS·GRADUAÇAO MEDICA CARLOS CHAGAS
Utilidade pública
Rio de Janeiro (RJ).
INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS
Utilidade pública
Piracicaba (SP).
(401 Decreto de 22 de novembro de 1991. .
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3800

o

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
- Capital social.
(97) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3858

.

INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL (IAA)
- Direitos e créditos a receber - Transferência.
Decreto n.O 367, de 17 de dezembro de 1991.

3648

INSTITUTO HUMANITAS
Utilidade pública
São Paulo (SF).
4064

(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇAO
AGRICULTURA (IICA)
Tratado
Privilégios e imunidades
Brasil.
Decreto no" 361, de 10 de dezembro de 1991.
o

o.

o

o

o

o

o

o

o

PARA

o

o

o

o

o

o

o

o

o

A

o

o

o

3553

INSTITUTO MADRE MARIA DAS NEVES
Utilidade pública
Saquarema (RJ).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

.

3771

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
- Operação conjunta de fiscalização
Departamento da Receita Federal.
Decreto n.O 321, de I? de novembro de 1991.

3238

INSTITUTO PESTALOZZI DE MILAGRES
Utilidade pública
Milagres (CE).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. Il):4119-4191, nov.Zdez. 1991.

4159
Pág.

INSTITUTO RADIAL DE ENSINO E PESQUISA
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

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

4064

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
~

Registro.
3645

Decreto n.O 365, de 16 de dezembro de 1991.
IPI
V. Imposto sobre Produtos Industrializados.

IRMANDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FORTALEZA
Utilidade pública
Fortaleza (CE).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA
Utilidade pública
Ibitinga (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991. .. ..

.

.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAi
Utilidade pública
Itaí (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771

3771

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NEVES
PAULISTA
Utilidade pública
Neves Paulista (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991. ..

3771

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE SÃO JOÃO DA BARRA
Utilidade pública
São João da Barra (RJ).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE SERTÃOZINHO
Utilidade pública
Sertãozinho (SP).
3785

(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

IRMANDADE FILANTROPICA DO HOSPITAL BOM JESUS DA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TREMEMBE
- Utilidade pública
Tremembé (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.
CaL Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília. 183(6,

r.z, pt.
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IRMANDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE RUBIM
Utilidade pública
Rubim (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

3861

IRMÃS DE JESUS BOM PASTOR-PASTORINHAS
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

J
JORNADA DE TRABALHO
-

Servidor público.

Decreto n? 373, de 23 de dezembro de 1991.

3672

JUSTIÇA DO TRABALHO
Crédito adicional.
(159) Decreto de 27 de dezembro de 1991.

3931

Crédito suplementar.
(2) Decreto de I? de novembro de 1991.
(201 Decreto de 11 de novembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(851 Decreto de 11 de dezembro de 1991.
(144) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(145) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(182) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(201) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(2691 Decreto de 31 de dezembro de 1991.
....... ... ..... .

3761
3780
3846
3917
3918
3952
3969
4033

JUSTIÇA ELEITORAL
Crédito suplementar.
(20) Decreto de 11 de novembro de 1991.
(76) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
(85) Decreto de 11 de dezembro de 199!.
(145) Decreto de 27 de dezembro de 199!.
(202) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(206) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3780
3838
3846
3918
3970
3974
4033

JUSTIÇA FEDERAL
Crédito adicional.
(1591 Decreto de 27 de dezembro de 1991.

3931

Crédito suplementar.
(2) Decreto de I? de novembro de 1991.
(76) Decreto de 10 de dezembro de 1991.

3761
3838

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. I1):4119-4191, nov./dez. 1991.

4161
Pág.

(148)
(151)
(183)
(269)

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

de
de
de
de

27
27
30
31

de
de
de
de

dezembro
dezembro
dezembro
dezembro

de
de
de
de

1991.
1991.
1991.
1991.

JUSTIÇA MILITAR
Crédito suplementar.
(20) Decreto de 11 de novembro de 1991. ..
(201) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3921
3923
3953
4033

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

3780
3969

K
THE KYOEI LIFE INSURANCE CO. LTD.
Funcionamento no Brasil
Concessão.
(58) Decreto de 29 de novembro de 1991.

3821

L
LAR DA CRIANÇA ANDRADENSE
Utilidade pública
Andradas (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

LAR DA CRIANÇA DE AGUAi
Utilidade pública
Aguaí (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

LAR DA CRIANÇA FRANCISCO DE ASSIS
Utilidade pública
Ituverava (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

.

LAR DA VELHICE SUZANA WESLEY
Utilidade pública
Santo Angelo (RS).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
LAR DO PEQUENO MONTEALTENSE
- Utilidade pública
Monte Alto (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3785

3861

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

3800
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LAR DOS VELHOS ANTONIO FREDERICO OZANAM
Utilidade pública
Pompéia (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

LAR EMMANUEL
Utilidade pública
Caçapava (SP).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

LAR ESCOLA JESUS DE NAZARÉ
Utilidade pública
Campinas (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

LAR ESPIRITA DA CRIANÇA
Utilidade pública
Itarapina (SP).
(l01) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

LAR FREDERICO OZANAM OBRA UNiDA Á SOCIEDADE DE
sxo VICENTE DE PAULO
Utilidade pública
Orfândia (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

.

3771

LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA
Utilidade pública
Itatiba (SP).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

LEGISLAÇAO TRIBUTÁRIA
- Ilícito penal.
Decreto n.o 325, de I? de novembro de 1991.

3245

M
MATEMÁTICA
- Curso - Autorização
Telêmacc Borba (PR).
(122) Decreto de 24 de dezembro de 1991.

3900

MERCADO COMUM
Tratado
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Decreto n:' 350, de 21 de novembro de 1991.

3329
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MINISTERIO DA AÇÃO SOCIAL
Crédito especial.
(256) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Alteração.
(249) Decreto de 31 de dezembro de 199!.

4019

4012

Crédito suplementar.
(52) Decreto de 27 de novembro de 1991.
.
(53) Decreto de 27 de novembro de 1991. .. .
.
.
.
.
(54) Decreto de 27 de novembro de 1991. .
(113) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
.
(114) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
.
(118) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
.
.
(120) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
.
(138) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
.
.
(154) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(155) Decreto de 27 de dezembro de 1991 (publicado no DO de 30
de dezembro de 1991)
.
(Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992) ..
.
.
.
(179) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(223) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(293) Decreto de 30 de dezembro de 1991. .
.

3814
3815
3815
3892
3893
3897
3898
3913
3926
3927
4076
3949
3989
4055

MINISTERIO DA AERONÁUTICA
Crédito especial.
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
(200) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica.
(189) Decreto de 30 de dezembro de 1991. ..
.
Crédito suplementar.
(43) Decreto de 26 de novembro de 1991.
(60) Decreto de 29 de novembro de 1991.
(150) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(188) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(289) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
-

Oficial-General
Cargo - Fixação.
Decreto n.O 346, de 20 de novembro de 1991.

3909
3968
3958

.
.
.
.
.

3806
3823
3922
3957
4033
4052

3322

MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA
Crédito adicional.
(262) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4025

Crédito suplementar.
(5) Decreto de I? de novembro de 1991.
(7) Decreto de 4 de novembro de 1991.
(165) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(166) Decreto de 27 de dezembro de 1991.

3764
3766
3937
3938
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(229)
(233)
(234)
(239)
(247)
(251)
(261)
(283)
(295)

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

de
de
de
de
de
de
de
de
de

31 de
31 de
31 de
31 de
31 de
31 de
31 de
31 de
31 de

dezembro de
dezembro de
dezembro de
dezembro de
dezembro de
dezembro de
dezembro de
dezembro de
dezembro de

1991.
1991.
199!.
199!.
199!.
199!.
1991.
199!.
1991.

3994
3997
3998
4003
4010
4014
4024
4046
4057

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
Crédito especial.
(257) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(286) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Crédito suplementar.
(25) Decreto de 11 de novembro de 1991.
(49) Decreto de 27 de novembro de 1991.
(79) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
(108) Decreto de 19 de dezembro de 1991.
(115) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
(116) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
(164) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(198) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(230) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(237) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(260) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(266) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(278) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

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

4019
4049
3784
3812
3840
3870
3894
3895
3935
3966
3994
4001
4023
4029
4041

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO
-

Crédito adicional.
(294) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Crédito especial.
(255) Decreto de 31
(276) Decreto de 31
(277) Decreto de 31
(282) Decreto de 31

de
de
de
de

dezembro
dezembro
dezembro
dezembro

de
de
de
de

1991.
1991.
1991.
1991.

Crédito suplementar.
(22) Decreto de 11 de novembro de 1991.
(23) Decreto de 11 de novembro de 1991.
(37) Decreto de 22 de novembro de 1991.
(63) Decreto de 4 de dezembro de 1991.
(64) Decreto de 4 de dezembro de 1991.
(67) Decreto de 5 de dezembro de 1991.
(68) Decreto de 5 de dezembro de 1991.
(69) Decreto de 5 de dezembro de 1991.
(77) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
(82) Decreto de 11 de dezembro de 1991.

4056

.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

4018
4039
4040
4045
3782
3783
3797
3825
3827
3829
3830
3831
3839
3843
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(83) Decreto de 11 de dezembro de 1991.
(84) Decreto de 11 de dezembro de 199!.
(94) Decreto de 16 de dezembro de 199!.
(95) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(220) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(224) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(228) Decreto de 30 de dezembro de 199!.
(231) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(252) Decreto de 31 de dezembro de 199!.
(253) Decreto de 31 de dezembro de 199!.
(254) Decreto de 31 de dezembro de 199!.
(265) Decreto de 31 de dezembro de 199!.
(297) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3844
.

MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA
- Crédito adicional.
(279) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Crédito especial.
(177) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(272) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3845
3856
3856
3986
3989
3993
3995
4015
4016
4017
4028
4059

4042

.. o

ooooo
ooo
o.. ooo

oo.
o. . .

Crédito suplementar o
(13) Decreto de 4 de novembro de 1991. .. o. o. o.. oo
oo
o. . .
o. oo
o. ooo
(46) Decreto de 26 de novembro de 1991. o.. oo.. o
(70) Decreto de 5 de dezembro de 1991. .... ooo
oo. o
o. oo. . .
(88) Decreto de 16 de dezembro de 1991. . oooo
o. oooo
ooo.. oo
(96) Decreto de 16 de dezembro de 1991. ooo
o
o. . . . . . .
(104) Decreto de 17 de dezembro de 1991. .. ooo.. o.. oo.. oo.. o... oo
(107) Decreto de 19 de dezembro de 1991.
oo
oo.. o. . . . .
(119) Decreto de 23 de dezembro de 1991. o
oo
ooo
ooo
(158) Decreto de 27 de dezembro de 1991. .. oo. o
oo. o
o. oo. .
(236) Decreto de 31 de dezembro de 1991. oo
ooo.. oo
o.. o. ooo
(240) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
oo..... o. o. o.. o
o. oo. . . .
(268) Decreto de 31 de dezembro de 1991. o. ooo.. o.. ooo
(270) Decreto de 31 de dezembro de 1991. .. oo.... oo
o'

3947
4036
3771
3809
3832
3850
3857
3867
3869
3897
3930
4000
4003
4031
4034

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Crédito adicional.
(157) Decreto de 27 de dezembro de 1991. . ooo
(193) Decreto de 30 de dezembro de 1991. oo
Crédito especial.
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1991. . oo.. o
(222) Decreto de 30 de dezembro de 1991. oo. oo
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

o. o
ooo.. oo.
oo
o. o
o .

3929
3962

o
oo

3909
3988
4033

o. o

o. o .
oo

Crédito suplementar.
(52) Decreto de 28 de outubro de 1991 (publicado no DO de 29 de
outubro de 1991 e retificado no DO de 12 de dezembro de 1991).. "
(17) Decreto de 7 de novembro de 1991.. oo.. o... o. oo... oo. oo. o
00.

3814
3775
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(38) Decreto de 22 de novembro de 1991.
(47) Decreto de 26 de novembro de 1991.
(105) Decreto de 17 de dezembro de 1991.
(146) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(160) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(l63) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(187) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(190) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(191) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
1192) Decreto de 30 de dezembro de 199!.
(202) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(225) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

MINISTÉRIO DA MARINHA
Crédito especial.
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
Crédito suplementar.
(15) Decreto de 6 de novembro de 1991.
oooooo. . . . . . . . . .
(194) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.. ooo.. o...
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.
(143) Decreto de 27 de dezembro de 1991. oo. o.... oooo... o
. MINISTÉRIO DA SAÚDE
Crédito adicional.
(263) Decreto de 31 de dezembro de 199L
Crédito suplementar o
(9) Decreto de 4 de novembro de 1991.
(55) Decreto de 27 de novembro de 1991.
(74) Decreto de 10 de dezembro de 1991. oo
o. oo .
(75) Decreto de 10 de dezembro de 1991. . oo. o
ooo
o
(117) Decreto de 23 de dezembro de 1991. o
oooo oooo
(156) Decreto de 27 de dezembro de 1991 (publicado no DO de 30
de dezembro de 1991). . .. o
o
oo
o.. o
(Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992)
oo
oo.. o. oo.
(180) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
oo
oo.. ooo..
(195) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
oo.. oo...
(211) Decreto de 30 de dezembro de 1991. o
.
(232) Decreto de 31 de dezembro de 1991. ooooo .
(235) Decreto de 31 de dezembro de 1991. ooooo .
(242) Decreto de 31 de dezembro de 1991. ooooo
ooo o.. o. oo.
(259) Decreto de 31 de dezembro de 1991. . ooo
oo
oo.
(293) Decreto de 31 de dezembro de 1991. . ooo
o. o
oo.
Delegação de competência.
(29) Decreto de 12 de novembro de 1991. .. ooo
o.. o.. o.. o
Recursos - Transferência.
(109) Decreto de 20 de dezembro de 1991. . oooo
oo.. o..

3798
3810
3868
3919
3932
3934
3956
3959
3960
3961
3970
3990

3909
3773
3963
3917

4026
3767
3816
3836
3837
3896
3928
4076
3950
3964
3978
3996
3999
4005
4022
4055
3791
3871
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MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
Crédito especial.
(134) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
Crédito suplementar.
(8) Decreto de 4 de novembro de 1991.
(42) Decreto de 26 de novembro de 1991.
(71) Decreto de 5 de dezembro de 1991.
(141) Decreto de 26 de dezembro de 199!.
(167) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
Organização
Alteração.
Decreto n.o 345, de 20 de novembro de 1991.

.

.
.
.

.

3909
3767
3806
3833
3915
3939

3315

MINISTERIO DO EXERCITO
Cargo
Extinção.
(31) Decreto de 13 de novembro de 199!.

3792

Crédito especial.
(134) Decreto de 26 de dezembro de 199!.

3909

Crédito suplementar.
(44) Decreto de 26 de novembro de 1991.
(78) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
(149) Decreto de 27 de dezembro de 199!.
(172) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(173) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3807
3839
3922
3943
3944
4033

Efetivo militar 1992.
(110) Decreto de 20 de dezembro de 1991.

3872

MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL
Crédito adicional.
(263) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
Crédito suplementar.
(24) Decreto de 11 de novembro de 1991.
.
(74) Decreto de 10 de dezembro de 1991.
.
(117) Decreto de 23 de dezembro de 1991.
.
(156) Decreto de 27. de dezembro de 1991 (publicado no DO de 30
de dezembro de 1991).
.
.
(Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992). .
.
.
(180) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(185) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(195) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(211) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
(235) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
(259) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4026
3783
3836
3896
3928
4076
3950
3954
3964
3978
3999
4022
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MINISTERIO PÚBLICO DA UNIÃO
Crédito suplementar.
(81) Decreto de 11 de dezembro de 1991.
.
..
(147) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(148) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(161) Decreto de 27 de dezembro de 1991 (publicado no DO de 30
de dezembro de 1991 .....
.................................
Retificado no DO de 8 de janeiro de 1992.
..
(162) Decreto de 27 de dezembro de 1991
.....
..........
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3842
3920
3921
3933
4075
3934
4033

MOVIMENTO - CENTRO DE ATIVIDADES INTEGRADORAS
Utilidade pública
Rio de Janeiro (RJ).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991. ..

.

.

3771

MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA
Utilidade pública
Feira de Santana (BA).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3800

/
NIGÉRIA

N

Tratado
Serviço aéreo
Brasil.
Decreto n.O 336, de 11 de novembro de 1991.

3295

NOTAS DO TESOURO NACIONAL
-

Regulamentação
Legislação - Alteração.
Decreto n.O 334, de 6 de novembro de 1991.

3287

o
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Utilidade pública
Guarulhos (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991. .

3800

OBRAS SOCIAIS ANA NERI
Utilidade pública
Brasília (DF).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

OBRAS SOCIAIS DO BOM PASTOR
Utilidade pública
Juiz de Fora (MG).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864
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OBRAS SOCIAIS DO CENTRO EspiRITA FÉ. ESPERANÇA E CARIDADE
Utilidade pública
Paracatu (MG).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

OBRAS SOCIAIS E ASSISTENCIAIS FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
Utilidade pública
Planaltina (GOl.
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771

ODONTOLOGIA
Curso - Autorização
Cianorte (PR).
(132) Decreto de 24 de dezembro de 1991.

3907

OPERAÇOES OFICIAIS DE CRÉDITO
Crédito especial
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(218) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
Crédito suplementar.
(48) Decreto de 26 de novembro de 1991.
.
.
(112) Decreto de 20 de dezembro de 1991.
(250) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
ORÇAMENTO DA UNIÂO
Dotação orçamentária movimentação e empenho.
(221) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(248) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(271) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Limites de despesas
Poder Executivo.
Decreto n.O 320, de I? de novembro de 1991.

3984
3811
3891
4013

.

3987
4011
4035

.

3237

.
.

p
PAisES BAIXOS
- Tratado
Tributação
Brasil.
Decreto n:' 355, de 2 de dezembro de 1991.

3336
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4170
PARAGUAI
Tratado Mercosul
Brasil, Argentina e Uruguai.
Decreto n.O 350, de 21 de novembro de 199!.
PEDAGOGIA
Curso - Autorização
Barra do Garças (MT).
(301) Decreto de 31 de dezembro
Macaca (SP).
(127) Decreto de 24 de dezembro
Rio de Janeiro (RJ).
(125) Decreto de 24 de dezembro
Telêmaco Borba (PR).
(128) Decreto de 24 de dezembro

3329

de 1991.

4063

de 199L

3903

de 1991.

3902

de 1991.

3904

Pj!;'fROBRAS·
- V. Petróleo Brasileiro.
PE'fROLEO BRASILEIRO IPE'fROBRASI
Desapropriação ou servidão de passagem
Distrito Federal, São Paulo e Goiás.
(111) Decreto de 20 de dezembro de 1991.
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
Grupo de trabalho
Criação.
W~ Decreto de I? de novembro de 1991.

3876

.

3765

POS·. O MEDICO HOSPl'fALAR DE LAGOA FORMOSA
Utilidade pública
Lagoa Formosa (MG).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

PRESIDBNCIA DA REPÚBLICA
Crédito adicional.
(213) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3980

PRESIDBNCIA DA REPÚBLICA
Crédito especial.
(134) Decreto de 26 de dezembro de
(153) Decreto de 27 de dezembro de
(199) Decreto de 30 de dezembro de
(205) Decreto de 30 de dezembro de
(214) Decreto de 30 de dezembro de
(215) Decreto de 30 de dezembro de
(227) Decreto de 30 de dezembro de

3909
3925
3967
3973
3981
3982
3992

1991.
1991.
1991.
1991.
1991.
1991.
1991.
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Crédito suplementar.
(10) Decreto de 4 de novembro de 1991.
(80) Decreto de 11 de dezembro de 1991.
(89) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
(135) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
(176) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(181) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(196) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(208) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(210) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(212) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(238) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(268) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
(292) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3768
3841
3851

.
.

.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
,,

'

,

.
,.

3910
3947
3951
3965
3975
3977
3979
4002
4031
4054

PREVIDENCIA SOCIAL
-

Benefícios
Regulamentação.
Decreto n.O 357, de 7 de dezembro de 1991.

3440

PRIVILEGIOS E IMUNIDADES
Tratado
Brasil x Instituto Interamericano de Cooperação para a Agrtcultura IIICA).
Decreto n.O 361, de 10 de dezembro de 1991.
,........

3553

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
-

Alteração.

Decreto

n~

349, de 21 de novembro de 1991.

,

'

.

3328

PROGRAMA DE AUTO·SUFICIENCIA NACIONAL EM IMUNOBIOLOGICOS
-

Recursos.
(109) Decreto de 20 de dezembro de 1991.

3871

PROJETOS CULTURAIS
-

Patrocínio ou doação
Tributação.
Decreto n~ 372, de 23 de dezembro de 1991.

3671

R
RECURSOS FINANCEIROS
-

Transferência - Redução.
Governo do Distrito Federal.
Decreto n,O 323, de 1? de novembro de 1991.

3243
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REFORMA AGRARIA
-

Grupo de Trabalho da Reforma Agrária.
(39) Decreto de 22 de novembro de 1991. ..

3799

REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXERCITO (R-4)
-

Alteração.

Decreto n.O 351, de 21 de novembro de 1991.

3330

REPRESENTAÇÃO DIPLOMATICA
Lotação
Exterior.
Decreto n.a 352, de 25 de novembro de 1991.

3330

s
SALARIO MiNIMO
-

Comissão Técnica do Salário Mínimo - Instituição.
.

Decreto n.O 333, de 4 de novembro de 1991.

3285

SANTA CASA ANNA CINTRA
Utilidade pública
Amparo (SP).

4064

(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CABREÚVA
Utilidade pública
Cabreúva (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

.

3771

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUIUNA
Utilidade pública
Ipuiuna (MG).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

.

4064

SANTA CASA DE MISERICORDIA DO MARANHÃO
Utilidade pública
São Luís (MA).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

SANTA CASA E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA
Utilidade pública
Estiva (MG).
~40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
.

3800

SÃO TOMÉ E PRiNCIPE
- Tratado
Cultura
Brasil.
Decreto n. 337, de 11 de novembro de 1991.

3296

Q
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SAÚDE
- Acordo
Brasil x Repartição Sanitária Pan-Americana.
Decreto n.O 353, de 2 de dezembro de 1991.
.
- Transferência de recursos financeiros - Redução
Governo do Distrito Federal.
Decreto n.o 323, de I? de novembro de 1991.

3334
.

SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO FEDERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Crédito especial.
(171) Decreto de 27 de dezembro de 199!.
(226) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
Crédito suplementar.
(52) Decreto de 9 de outubro de 1991 (publicado no DO de 10 de
outubro de 1991 e retificado no DO de 29 de novembro de 1991).
.
(175) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(290) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
.
SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
Crédito adicional.
(65) Decreto de 4 de dezembro de 199!.
Crédito suplementar.
(139) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
.
(137) Decreto de 26 de dezembro de 1991.
.
(174) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
.
(285) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÊGICOS DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
Crédito especial.
(203) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
.
Entidades supervisionadas
(280) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Crédito suplementar.
(35) Decreto de 14 de novembro de 1991.
(93) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
o
.
(140) Decreto de 26 de dezembro de 1991. .. oo
oo
o
o. ooo
o
(142) Decreto de 26 de dezembro de 1991. . ooo
(168) Decreto de 27 de dezembro de 1991. oo oo..
(169) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(209) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
Entidades supervisionadas
(273) Decreto de 31 de dezembro de 1991. .. oo
o
ooo
o
(275) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Estrutura regimental.
Decreto n~ 339, de 12 de novembro de 1991.
ooo

3243

3943
3991
3814
3946
4053

3827
3913
3912
3945
4048

3971
4043
3795
3855
3914
3916
3940
3941
3976
3944
4038
3299
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
Crédito suplementar.
(51) Decreto de 27 de novembro de 1991 (publicado no DO de 28 de

novembro de 1991).

3813

(Retificado no DO de 17 de dezembro de 1991l.
(216) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

4074
3983

SECRETARIA DOS DESPORTOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
-

Crédito suplementar.
(175) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3946

SEGURIDADE SOCIAL
-

Custeio
Regulamentação.
Decreto n.O 356, de 7 de dezembro de 1991.

3337

Organização
Regulamentação.
Decreto n.O 356, de 7 de dezembro de 1991.

3337

SENADO FEDERAL
Crédito suplementar.
(47) Decreto de 26 de novembro de 1991.
(152) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(161) Decreto de 27 de dezembro de 1991.. . . . . . . . . . . .
(163) Decreto de 27 de dezembro de 1991.
(191) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
"
(202) Decreto de 30 de dezembro de 1991. . . . .. .
(222) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
(264) Decreto de 31 de dezembro de 1991.. . . .
(269) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.

3810
3924
3933
3934
3960
3970
3988
4027
4033

SERVIÇO AEREO
-

Tratado
Brasil x Nigéria.
Decreto n~ 336, de 11 de novembro de 1991.

3295

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE ELDORADO
Utilidade pública
Eldorado Paulista (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

3864

SERVIÇO MILITAR
-

Plano Geral de Convocação.
n.O 363, de 12 de dezembro de 1991.

Decreto

3555

SERVIÇO PÚBLICO
-

Diária - Concessão.
n~ 343, de 19 de novembro de 1991.

Decreto

3308
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SERVIDOR PUBLICO
- Jornada de trabalho.
Decreto n.O 373, de 23 de dezembro de 1991.

-

3672

Plano de Seguridade Social
Grupo de trabalho - Criação.
(6) Decreto de I? de novembro de 1991.

3765

Território Federal de Fernando de Noronha.
Decreto n." 368, de 19 de dezembro de 1991. ..

3649

SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICENCIA TABEA
Utilidade pública

Ijuí (RS).

3800 .

(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

SOCIEDADE BENEFICENTE DE CONCHAL
Utilidade pública
Conchal (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800

SOCIEDADE BENEFICENTE ESCANDINAVA NORDLYSET
Utilidade pública
São Paulo (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

SOCIEDADE CULTURA ARTiSTICA
Utilidade pública

J aragué do Sul (SC).
3800

(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E PROMOÇAO SOCIAL LOURDES
MORAIS DE PAIVA
Utilidade pública
Paranaíba (MT).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

SOCIEDADE DE BENEFICENCIA DE PIRAJU
Utilidade pública
Piraju (SF).
(40) Decreto de 22 de novembro de 199!.

3800

SOCIEDADE EDUCADORA OSVALDO CRUZ
Utilidade pública
Uberaba (MG).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

.

3771

SOCIEDADE ESTRELA AZUL
Utilidade pública
Mauá (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991. .....

3771
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SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DIVINA PROVIDENCIA
Utilidade pública
Palmitos (Se).
3800

(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERENCIA
Utilidade pública
Matão (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

.

4064

SOCIEDADE PARA FUNDAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
DE CARIDADE SANTA RITA
Utilidade pública
Triunfo (RS).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

SOCIEDADE PESTALOZZI DE DUQUE DE CAXIAS
Utilidade pública
Duque de Caxias (RJ).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

SOCIEDADE PESTALOZZI DO CEARÁ
Utilidade pública
Fortaleza (CE).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

SOCIEDADE PESTALOZZI DO MUNICIPIO DE GUARAPARI
Utilidade pública
Guarapari (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

SOLIDARIEDADE FRANÇA-BRASIL
Utilidade pública
Rio de Janeiro (RJ).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS ISUFRA_MA)
-

Crédito suplementar.
(6Z) Decreto de 4 de dezembro de 1991.

3825

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
(SUDENE)
- Crédito suplementar.
(50) Decreto de 27 de novembro de 1991.

3812

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Crédito suplementar.
(206) Decreto de 30 de dezembro de 1991.

3974
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Crédito suplementar.
(20) Decreto de 11 de novembro de 1991.

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

3780

T
TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS
Curso - Autorização
Campo Grande (MS).
(124) Decreto de 24 de dezembro de 1991.
Curitiba (PR).
(99) Decreto de 16 de dezembro de 1991. ..
Rio de Janeiro (RJ).
(126) Decreto de 24 de dezembro de 1991..
São José do Rio Preto (SP).
(100) Decreto de 16 de dezembro de 1991. ..
São José dos Pinhais (PR).
(300) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
São Paulo (SF).
(130) Decreto de 24 de dezembro de 1991.

.

3901
3866
3903
3860
.

4062
.

3906

TERRITORIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA (Extinto)
- Servidores
Administração.
Decreto n." 368, de 19 de dezembro de 1991.

3649

TIRADENTES
Bicentenário de morte
Atividades educacionais.
(86) Decreto de 12 de dezembro de 1991.

3847

TRABALHADOR
- Programa de Alimentação do Trabalhador - Alteração.
Decreto n.O 349, de 21 de novembro de 1991.

3328

TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICíPIOS
Crédito especial
Supervisão - Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
(296) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4058

TRANSITO
Código Nacional de Trânsito
Elaboração de anteprojeto
Prorrogação de prazo.
(19) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3779
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TRATADO
Complementação econômica
Brasil x Argentina.
Decreto D.O 403, de 26 de dezembro de 1991.
Cooperação cultural
Brasil x Bangladesh.
Decreto D.O 402, de 26 de dezembro de 1991.
Cooperação educacional
Brasil x Bangladesh.
Decreto n." 402, de 26 de dezembro de 1991.
- Cultura
Brasil x São Tomé e Príncipe.
Decreto D.O 337, de 11 de novembro de 1991.
Obrigações, direitos e privilégios
Brasil x Centro Latino-Americano de Física.
Decreto n.O 362, de 10 de dezembro de 1991.
Privilégios e imunidades
Brasil x Instituto Interamerícano de Cooperação para a Agricultura IIICA).
Decreto n" 361, de 10 de dezembro de 1991.
Sede da delegação
Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
Decreto n.O 360, de 10 de dezembro de 1991.
Serviço aéreo
Brasil x Nigéria.
Decreto n" 336, de 11 de novembro de 1991.
Tributação
Brasil x Coréia.
Decreto n:' 354, de 2 de dezembro de 1991..
Brasil x Países Baixos.
Decreto n:' 355, de 2 de dezembro de 1991. .. ooo oooo
o..
TRATADO MERCOSUL
Promulgação
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Decreto n.O 350, de 21 de novembro de 1991.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Crédito adicional.
(193) Decreto de 30 de dezembro de 1991.
Crédito suplementar o
(41) Decreto de 25 de novembro de 1991. . oo

3742

3741

3741

3296

3554

3553

3552

3295

3335
3336

3329

3962
o.. oooo. . .

3805

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2? REGIÃO
Imóvel urbano - Desapropriação
Rio de Janeiro (RJ).
1281 Decreto de 12 de novembro de 1991. . ....... ....... ..........

o

3788

Col. Leis Rep. Fedo Brasil, Brasília, 183(6, t.2, pt. II):4119-4191, nov.Zdez. 1991.

4179
Pég.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4~ REGIÃO
Imóvel urbano - Desapropriação
Porto Alegre (RS).
(56) Decreto de 28 de novembro de 1991.

3817

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4~ REGIÃO
Imóvel urbano - Desapropriação
Porto Alegre (RS).
(73) Decreto de 7 de dezembro de 1991.

3825

TRIBUTAÇÃO
Projetos culturais
Doações ou patrocínios.
Decreto n.O 372, de 23 de dezembro de 1991.
Tratado
Brasil x Coréia.
Decreto n.O 354, de 2 de dezembro de 1991.
Brasil x Países Baixos.
Decreto n.O 355, de 2 de dezembro de 1991.

3671

.

3335
3336

u
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Imóvel urbano
Alienação.
(18) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3776

URUGUAI
Tratado Mercosul
Brasil, Argentina e Paraguai.
Decreto n.O 350, de 21 de novembro de 1991.

3329

UTILIDADE PÚBLICA
ABGM - Associação Brasileira de Geologia e Mineralogia
São Paulo (SF).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.
Ação Social Técnica
Belo Horizonte (MG).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACT - Ação Comunitária de Tamandaré
Rio Formoso (PE).

3785

3785

(14) Decreto de 4 de novembro de 1991. .

3771

Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná.
Londrina (PR).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064
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Apae de Agrolândia
Agrolândia (SC).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Apae de Águas de Lindóia
Águas de Lindóia (SP).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

3861

Apae de Boituva
Boituva (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Apae de Iporã
Iporã 18P).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Apae de Juazeiro

3864

.

3864

.

Juazeiro (BAl.
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

Apae de N aviraí
Naviraí (MS).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3864

3800

.

Apae de Nova Trento

Nova Trento (SC).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Apae de Paranacity
Paranacity (PR).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Apae de Pato Branco
Pato Branco (PR1.
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

.

Apae de Santa Helena
Santa Helena (PR1.
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Apae de Sarandi
Sarandi (PR).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

4064

.

3864

.

3861

3800

.

APROEC - Associação de Proteção ao Excepcional de Carambé
Castro (PR).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
.

3800

Aprove - Associação de Proteção à Velhice
Raul Soares (MG).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Asilo de Mendicidade São Vicente de Paulo
Bragança Paulista (SP1.
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
Asilo São Vicente de Paulo Guaranésia
Guaranésia (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

.

3800

.

3864
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Associação Antialcoólica de J aboticabal
.Iabotícabal (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos
Sávío
Cruzália (SP).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

Associação Beneficente Hospital São João de Deus
Laranjeiras (SE).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

Associação da Criança de Dourado
Dourado (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Associação da Escola Profissional Sagrado Coração
Cotia (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3800

Associação das Damas de Caridade de São Vicente de Paulo
Araras (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.
Associação das Escolas Reunidas do Instituto Cristão
Castro (PR).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
Associação das Ursulinas de Ribeirão Preto
Ribeirão Preto (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991. '"
Associação de Amparo ao Próximo Paz e Amor
Guarulhos (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Associação de Caridade São Vicente de Paulo
Paraty (RJ).
114) Decreto de 4 de novembro de 1991. ..
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Caxias
do Sul
Caxias do Sul (RS).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Associação de Preservação Ferroviária de Atibaia
Atibaia (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.
..
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Muriaé
Muriaé (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Cedro
Cedro (CE).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3771

3800

3771

3864

3771

4064

3771

3861

3861
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Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Picuí
Pícuí (PE).

(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

.

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Quatis
Quatis (RJ).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
.
Associação Fazenda Renascer
Belo Horizonte (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Associação Filhas de São Camilo
São Paulo (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

3800

3861

3864

Associação Filantrópica e Beneficente Sanatório Thereza Perlatti
Jaú (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.
.

3785

Associação Hospital Beneficente de Maracaí
Maracaí (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

Associação Hospitalar Santa Rosália
Teófilo Otoni (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

Associação Lar dos Velhinhos de Mafra São Francisco de Assis
Mafra (SC).
.
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

Associação para Deficientes da Audíovísão
São Paulo (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

.

Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais
São Bernardo do Campo (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800

Associação Paraense das Pessoas Deficientes
Belém (PAI.
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

3864

.

3861

.

3785

Casa da Criança Maria Cristina de Mello Duarte
Itaí (SPI.
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Casa da Harmonia do Menor Carente
Cruzeiro Velho (DF).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.
Casa do Pará
Rio de Janeiro (RJ).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800
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Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social
Barbacena (MG).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Centro Clínico Educacional Bem-me-Quer
São Paulo (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991. .....
Centro de Controle e Investigação Imunológica
Campinas (SP).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

4064

3864

3861

Centro de Estudos de Pediatria da Escola Paulista
São Paulo (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão Pró·Visão
São José dos Campos (SP1.
(02) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

Centro de Reabilitação de Socorro
Socorro (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Centro Educacional e Social da Consolata
Manaus (AM).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Centro Educacional Norte Fluminense
Campos dos Goytacazes (RJ).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Cidade Vicentina Frederico
Jundiai (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

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

3771

Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos
Santos (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Colégio Armstrong
Campo Belo (MG).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

Colégio Nossa Senhora Auxiliadora
Campo Grande (MS).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

Colégio Santos Dumont
Santos Dumont (MG).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771

Conselho Metropolitano de São Paulo da Sociedade de São Vicente de Paulo
São Paulo (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.
..........

3785
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Creche Assunção de Nossa Senhora
São Paulo (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
Creche Beneficente Menino Jesus
Recife (FEl.
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3800

.

.

3861

Creche Comunitária Pingo de Gente

Bauru (SP).
4064
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
Creche e Berçário Santa Cecília
~
Presidente Alves (SP).
'T"
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
[
.
3800
Creche e Centro de Educação Física e Parque Infantil Luiza Barbi
Luizãc
Balbinos (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
3800
Creche e Escola Maternal de Avanhandava
Avanhandava (SF).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

Creche N assa Senhora das Graças
Franca (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Creche Pingo de Leite
Ribeirão Preto (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Creche Santo Antônio de Pádua
Barretos (SF).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Creche São Vicente de Paulo
Limeira (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

Departamento de Promoção Vicent.ina
Franca (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Dispensário dos Pobres
Piracicaba (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

Educandário Nossa Senhora Aparecida
Guararapes (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Educandário Santo Antônio
Rondonópolis (MT).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800
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Entidade Assistencial Espírita Casa do Caminho
Valinhos (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Escola Doméstica Maria Rayt.he
Rio de Janeiro (RJ).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

4064

.

3785

Federação Brasileira de Entidades de Cegos (Febec)
Florianópolis (SC).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.
Fraternidade Irmã Clara
São Paulo (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991. :\..,
'.:.: -lFundação Casa da Criança Bento Gonçalves
Bento Gonçalves (RS).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991. "
Fundação de Assistência ao Deficiente de Araxá
Araxá (MG).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3864

3785

.

3800

.

Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia
Uberlândia (SPj.
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
Fundação de Educação Artística
Belo Horizonte (MG).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800

Fundação Educacional e Cultural de Araguarr
Araguari (MG).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Fundação Educacional Jorge Ferraz
Governador Valadares (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Fundação José Bonifácio Lafaiette de Andrada
Barbacena (MG).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

4064

3861
_

Fundação Navantino Alves
Belo Horizonte (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Fundação Santo Antônio de Educação e Assistência
Maceió (AL).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
Hospital Beneficente Nossa Senhora dos Navegantes
Torres (RS).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
Hospital Beneficente Santa Gertrudes
Cosmópolis (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3800

.

3800

.

3861

.

3800

3800

.

.

3864
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Hospital Beneficente São José
Herculândia (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

.

Hospital Cassiano Campolina
Entre Rios de Minas (MG).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

.

Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças
Itaporanga (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.
Hospital e Maternidade Nosso Senhor
São Cristóvão (SE).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3785

3864

.

Hospital Evangélico de Cachoeira do Itapemirim
Cachoeira do Itapemirim (ES).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
Hospital Infantil Francisco de Assis
Cachoeira do Itapemirim (ES).
(40) Decreto de 22 de novembro de 199"l.
Hospital Monsenhor Genésio
Juruaia (MG).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3800

3800
3861

.

Hospital Nossa Senhora da Saúde
Dom Silvério (MO).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Hospital São Benedito
Benedito Novo (SC).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3864

.

3800

Hospital São Pedro de Mallet

Mallet (PRI.

3864

(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Hospital São Vicente de Paulo
Campina Verde (MO).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

.

3785

Hospital Vaz Monteiro de Assistência à Infância e à Maternidade
Lavras (MO).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.
.

3785

Ibase - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
Rio de Janeiro (RJ).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991. .
.
Instituto Alexsandro Alcino Oliveira Porto - Casa do Menor

.

3800

.

3861

Cedro (CEI.
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Instituto de Estudo Sócio-Econômico - INESC
Brasília (DF).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800
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Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais
Piracicaba (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

.

Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas
Rio de Janeiro (RJ).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Instituto Humanitas
São Paulo (SP).
(303\ Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

Instituto Madre Maria das Neves
Saquarema (RJ).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771

Instituto Pestalozzi de Milagres
Milagres (CE).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Instituto Radial de Ensino e Pesquisa
São Paulo (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

.

4064

Irmandade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza
Fortaleza (CE).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
.

3861

Irmandade da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga
Ibitinga (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itaí
!taí (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771

.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Neves Paulista
Neves Paulista (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de)991.
.

3771

Irmandade de Misericórdia de São João da Barra
São João da Barra (RJ).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

Irmandade de Misericórdia de Sertãozinho
Sertãozinho (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

.

Irmandade Filantrópica do Hospital Bom Jesus da Santa Casa
de Misericórdia de Tremembé
Tremembé (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.
.

3785

3785

Irmandade São Vicente de Paulo de Rubim

Rubim (MO).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991. ....

3861
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Irmãs de Jesus Bom Pastor - Pastorinhas
São Paulo (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 199!.

4064

Lar da Criança Andradense
Andradas (CE).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

Lar da Criança de Aguar
Aguaí (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

Lar da Criança Francisco de Assis
Ituverava (SP).
(26) Decreto de 11 de novembro de 199!.

3785

Lar da Velhice Suzana Wesley
Santo Angelo (RS).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 199!.

3861

Lar dos Pequenos Montealtense
Monte Alto (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 199!.

3800

Lar dos Velhos Antonio Frederico Ozanam
Pompéía (SP).

(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

3864

Lar Emmanuel
Caçapava (SP).

(l01) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

Lar Escola Jesus de Nazaré
Campinas (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3864

Lar Espírita da Criança
Itarapina (SP).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

- 'Lar Frederico Ozanam Obra Unida à Sociedade de São Vicente
de Paulo
Orlândia (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

3771

Lar Itatibense da Criança
Itatiba (SP).
(I0l) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

3861

Movimento - Centro de Atividades Integradoras
Rio de Janeiro (RJ).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991. ...

3771

Movimento de Organização Comunitária
Feira de Santana (BA).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800
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Obra Social Nossa Senhora de Lourdes
Guarulhos (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
Obras Sociais Ana Ner i
Brasília (DF).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Obras Sociais do Bom Pastor
Juiz de Fora (MG).
.
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Obras Sociais do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade
Paracatu (MG).
.
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3800

4064

.

3864

4064

Obras Sociais e Assistenciais Francisco Cândido Xavier
Planaltina (GO).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.
Posto Médico Hospitalar de Lagoa Formosa
Lagoa Formosa (MG).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Santa Casa Anna Cintra
Amparo (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
.
Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva
Cabreúva (SP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.
.
Santa Casa de Misericórdia de Ipuiuna
Ipuiuna (MG).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.
Santa Casa de Misericórdia do Maranhão
São Luís (MA).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

.

.

3771

.

4064

4064
3771

4064

.

4064

.

Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima
Estiva (MG).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
Serviço de Obras Sociais de Eldorado
Eldorado Paulista (SP).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Sociedade Batista de Beneficência Tabea
Ijuí IRS).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

.

3864

3800

.

Sociedade Beneficente de Conchal
Conchal ISP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800

Sociedade Beneficente Escandinava Nordlyset
São Paulo (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

.

3800
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Sociedade Cultura Artística
Jaraguá do Sul (SC).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Sociedade de Assistência e Promoção Social Lourdes Morais de
Paiva
Paranaíba (MT).
.
(26) Decreto de 11 de novembro de 1991.

3785

Sociedade de Beneficência de Piraiu
Piraiu (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

Sociedade Educadora Osvaldo Cruz
Uberaba IMG).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

.

3771

Sociedade Estrela Azul
Mauá ISP).
(14) Decreto de 4 de novembro de 1991.

.

3771

Sociedade Hospitalar Beneficente Divina Providência
Palmitos (SC).
.
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.
Sociedade Matonense de Benemerência
Matão ISP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3800

.

Sociedade para Fundação e Manutenção do Hospital de Caridade
Santa Rita
Triunfo (RS).
.
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

4064

\
3800

Sociedade Pestalozzi de Duque de Caxias
Duque de Caxias (RJ).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

3864

Sociedade Pestalozzi do Ceará
Fortaleza (CE).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

3861

Sociedade Pestalozzi do Município de Guarapari
Guarapari (ES).
(102) Decreto de 16 de dezembro de 1991.

.

3864

Solidariedade França-Brasil
Rio de Janeiro (RJ).
(101) Decreto de 16 de dezembro de 1991.
Vila Vicentina de Brotas
Brotas (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voluntariado Feminino de Ação Social de Ribeirão Preto
Ribeirão Preto (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

3861

3800
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v
VILA VICENTINA DE BROTAS
Utilidade pública
Brotas (SP).
(40) Decreto de 22 de novembro de 1991.

3800

VOLUNTARIADO FEMININO DE AÇAO SOCIAL DE RIBEIRAO
PRETO
Utilidade pública
Ribeirão Preto (SP).
(303) Decreto de 31 de dezembro de 1991.

4064

Col. Leis Rep. Fed. Brasil, Brasília, 183(6. t.z, pt. Il):4119-4191, nov./dez. 1991.

Esta obra foi editada
pela Imprensa Nacional,
SIa Quadra 6 Lote 800
70604 - Brasília,DF,
em 1992, com tiragem
de 1.000 exemplares

